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ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา   ระดมความคิดเห็นจากการ        
มีส่วนร่วมในการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ เอกชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน วิเคราะห์
จากสภาพปัญหา  สภาพแวดล้อม และความต้องการของประชาชน  ในต าบลช่องสาริกา  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา และใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ า
รายจ่ายประจ าปี  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการ
ของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) และ            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
    ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 
2561-2565)  

2. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
     2.1 ในการทบทวนแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

     2.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

3. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
   เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 



 
สารบัญ 

หน้า 
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        

1. ด้านกายภาพ         1 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง       2 
 2.1 เขตการปกครอง 
 2.2 การเลือกตั้ง 
3. ประชากร         2 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
4. สภาพทางสังคม        ๗ 
 4.1 การศึกษา 
 4.2 สาธารณสุข 
 4.3 อาชญากรรม 
 4.4 ยาเสพติด 
 5.5 การสังคมสงเคราะห์ 
5. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน       ๗ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 5.2 การไฟฟ้า 
 5.3 การประปา 
 5.4 โทรศัพท์ 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
6. ระบบเศรษฐกิจ        ๘ 
 6.1 การเกษตร 
 6.2 การประมง 
 6.3 การปศุสัตว์ 
 6.4 การบริหาร 
 6.5 การท่องเที่ยว 
 6.6 อุตสาหกรรม 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 6.8 แรงงาน 



 
-2- 

 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       11 
 8.1 การนับถือศาสนา 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๑๒ 
 9.1 น้ า 
 9.2 ป่าไม ้
 9.3 ภูเขา 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
๙. อื่นๆ          ๑๒ 

 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค    ๑๓ 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      ๑๔ 
   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   ๑๖ 
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ๒๓ 
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒๔ 
   ๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ๒๕ 
   ๑.๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอพัฒนานิคม     ๒๗ 
   ๑.๗ ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)   ๒๗ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๓๐ 
   2.1 วิสัยทัศน์ 
   2.2 ยุทธศาสตร์ 
   2.3 เป้าประสงค์ 
   2.4 ตัวชี้วัด 
   2.5 ค่าเป้าหมาย 
   2.6 กลยุทธ์ 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น      ๔๐ 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

     ท้องถิ่น 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ๔๐ 

 



 
-๓- 

 
ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปสู่การปฏิบัติ 
  ๑. บัญชีสรุปโครงการ แบบ ผ.๐๑       ๔๒ 
  ๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒      ๕๐ 
  ๓. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒/๑     ๒๙๕ 
  ๔. บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓       ๒๙๖ 
  
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล       
   1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     ๓๑๖ 
   2. การติดตามและประเมินผลโครงการ     ๓๑๗ 
   3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม     ๓๑๘ 
    3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ต ำบลช่องสำริกำ    เป็นหนึ่งในเก้ำต ำบลของอ ำเภอพัฒนำนิคม    ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๕  หมู่ที่  ๑  ต ำบลช่องสำริกำ   อ ำเภอพัฒนำนิคม   จังหวัดลพบุรี   ห่ำงจำกตัวอ ำเภอ
พัฒนำนิคม  ประมำณ  ๑๗  กิโลเมตร   และอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดลพบุรี   ประมำณ   ๓๙   กิโลเมตร   และอยู่
ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ ๑๖๐ กิโลเมตร 
 

ต าบลช่องสาริกา    อยู่ในเขตพ้ืนที่ของอ ำเภอพัฒนำนิคม  จังหวัดลพบุรี    องค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลช่องสำริกำ    มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลต่ำง ๆ     ดังนี้ 

ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลพัฒนำนิคม   และต ำบลดีลัง  
อ ำเภอพัฒนำนิคม   จังหวัดลพบุรี 

  ทิศใต้  มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลพคุ ำจำน  อ ำเภอพระพุทธบำท 
จังหวัดสระบุรี 

  ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลชอนน้อย  อ ำเภอพัฒนำนิคม  
จังหวัดลพบุรี 

  ทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลโคกตูม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 

เนื้อที ่
ต ำบลช่องสำริกำ    มีพ้ืนที่ประมำณ    ๘๑.๑๖    ตำรำงกิโลเมตร   หรือ  ๕๐,๗๒๕    ไร่ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะโดยทั่วไปของต ำบลช่องสำริกำ อ ำเภอพัฒนำนิคม  จังหวัดลพบุรี มีลักษณะเป็นที่รำบ 
เชิงภูเขำ มีถ้ ำทีมีหินงอกหินย้อยจ ำนวนมำก มีกำรออกแบบผังเมืองที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ำที่สวยที่สุดใน
ประเทศไทย คือหนึ่งกิโลเมตรจะมีซอย และตัดขวำงด้วยสองกิโลเมตรจะมีซอย (คล้ำยตำรำงหมำกรุก)  ซึ่งพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท ำกำรเกษตร  โรงงำนอุตสำหกรรม และเป็นที่อยู่อำศัย 
  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 
  

1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินแดง ดินด ำ พื้นรำบเหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตรปลูกพืชไร่  

  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

จ ำนวนหมู่บ้ำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ  เต็มทั้งหมู่บ้ำน  จ ำนวน  ๑๓  หมู่บ้ำน   ดังนี้ 
  หมู่ที ่ ๑ บ้ำนสำริกำพัฒนำ  หมู่ที ่ ๘ บ้ำนหนองโพธิ์ 
  หมู่ที ่ ๒ บ้ำนด่ำนกระเบำ   หมู่ที ่ ๙ บ้ำนปำกช่องสำริกำ 
  หมู่ที ่ ๓ บ้ำนน้ ำซับ   หมู่ที ่ ๑๐ บ้ำนคลองตะเคียน 
  หมู่ที ่ ๔ บ้ำนโคกสะอำด   หมู่ที ่ ๑๑ บ้ำนห้วยสงบ 
  หมู่ที ่ ๕ บ้ำนหลุบเลำ   หมู่ที ่ ๑๒ บ้ำนช่องสำริกำ 
  หมู่ที ่ ๖ บ้ำนตอยำง   หมู่ที ่ ๑๓ บ้ำนถ้ ำบ่อทอง 
  หมู่ที ่ ๗ บ้ำนซับตะเคียน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 13 หมู่บ้ำน   
  กำรเลือกตั้งจะมีผู้บริหำรได้ จ ำนวน 1 คน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คนที่
นำยกแตง่ตั้ง เลขำนุกำรจ ำนวน 1 คน ที่นำยกแต่งตั้ง 
  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละ 2 คน  มีสมำชิกได้ทั้งหมด 26 คน 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี(และการคาดการใน
อนาคต) 

  
ตารางแสดงครัวเรือนและจ านวนประชากรในพื้นที่ต าบลช่องสาริกา 

หมู่
ที่ 

จ านวน
ประชากร 

ชาย 
(๒๕60) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

จ านวน
ประชากร 

หญิง 
(๒๕60) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

รวม
ประชากร  
๒๕60 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

จ านวน 
หลังคา
เรือน 

๒๕60 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

จ านวน
ประชากร 

ชาย 
(๒๕61) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

จ านวน
ประชากร 

หญิง 
(๒๕61) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

รวม
ประชากร  
๒๕61 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

จ านวน 
หลังคา
เรือน 

๒๕61 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

จ านวน
ประชากร 

ชาย 
(๒๕62) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

จ านวน
ประชากร 

หญิง 
(๒๕62) 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

รวม
ประชากร  
๒๕62 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 

จ านวน 
หลังคา
เรือน 

๒๕62 
(ข้อมูล

ทะเบียน) 
1 475 510 985 850 494 518 1,012 887 494  523 1,017 1,017 
2 138 128 266 88 135 128 263 91 135 127 262 262 
3 123 152 275 90 115 156 271 92 115 155 270 270 
4 179 191 370 182 198 209 407 215 208 217 425 425 
5 655 754 1,409 1,366 769 864 1,633 1,525 781 870 1,651 1,651 
6 488 538 1,026 337 485 549 1,034 351 488 546 1,034 1,034 
7 441 482 923 316 445 491 936 324 445 492 937 937 
8 319 197 616 429 312 302 614 442 308 305 613 613 
9 185 206 391 137 195 208 403 142 197 209 406 406 

10 296 362 608 181 304 320 624 200 309 323 632 632 
11 126 121 247 98 129 136 265 110 129 134 263 263 
12 356 359 715 392 371 385 756 403 374 391 765 765 
13 408 394 802 339 415 408 823 348 420 412 832 832 

 4,189 4,444 8,633 4,805 4,367 4,674 9,041 5,130 4,403 4,704 9,107 9,107 

 
ควำมหนำแน่นเฉลี่ย คน/ตำรำงกิโลเมตร 
ข้อมูล : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง อ ำเภอพัฒนำนิคม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ล าดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
1 อำยุน้อยกว่ำ 1 ปี 48 44 92 
2 อำยุ 1 ปี 59 58 117 
3 อำยุ 2 ปี 53 45 98 
4 อำยุ 3 ปี 44 47 91 
5 อำยุ 4 ปี 67 57 124 
6 อำยุ 5 ปี 53 50 103 
7 อำยุ 6 ปี 49 63 112 
8 อำยุ 7 ปี 54 51 105 
9 อำยุ 8 ปี 48 55 103 

10 อำยุ 9 ปี 66 41 107 
11 อำยุ 10 ปี 60 51 111 
12 อำยุ 11 ปี 61 48 109 
13 อำยุ 12 ปี 47 61 108 
14 อำยุ 13 ปี 57 66 123 
15 อำยุ 14 ปี 57 46 103 
16 อำยุ 15 ปี 53 70 123 
17 อำยุ 16 ปี 57 57 114 
18 อำยุ 17 ปี 53 46 99 
19 อำยุ 18 ปี 49 51 100 
20 อำยุ 19 ปี 50 57 107 
21 อำยุ 20 ปี 39 51 90 
22 อำยุ 21 ปี 47 72 119 
23 อำยุ 22 ปี 60 56 116 
24 อำยุ 23 ปี 60 60 120 
25 อำยุ 24 ปี 58 71 129 
26 อำยุ 25 ปี 66 93 159 
27 อำยุ 26 ปี 60 71 131 
28 อำยุ 27 ปี 69 73 142 
29 อำยุ 28 ปี 69 62 131 
30 อำยุ 29 ปี 65 76 141 
31 อำยุ 30 ปี 60 71 131 
32 อำยุ 31 ปี 63 52 115 
33 อำยุ 32 ปี 76 75 151 
34 อำยุ 33 ปี 91 74 165 
35 อำยุ 34 ปี 70 79 149 
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ล าดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

36 อำยุ 35 ปี 80 69 149 
37 อำยุ 36 ปี 87 65 152 
38 อำยุ 37 ปี 74 98 172 
39 อำยุ 38 ปี 62 69 131 
40 อำยุ 39 ปี 77 79 156 
41 อำยุ 40 ปี 61 67 128 
42 อำยุ 41 ปี 67 76 143 
43 อำยุ 42 ปี 64 72 136 
44 อำยุ 43 ปี 67 81 148 
45 อำยุ 44 ปี 66 79 145 
46 อำยุ 45 ปี 67 59 126 
47 อำยุ 46 ปี 59 70 129 
48 อำยุ 47 ปี 67 80 147 
49 อำยุ 48 ปี 84 72 156 
50 อำยุ 49 ปี 64 65 129 
51 อำยุ 50 ปี 71 78 149 
52 อำยุ 51 ปี 72 81 153 
53 อำยุ 52 ปี 62 81 143 
54 อำยุ 53 ปี 75 68 143 
55 อำยุ 54 ปี 80 86 166 
56 อำยุ 55 ปี 64 83 147 
57 อำยุ 56 ปี 58 68 126 
58 อำยุ 57 ปี 68 64 132 
59 อำยุ 58 ปี 51 71 122 
60 อำยุ 59 ปี 56 63 119 
61 อำยุ 60 ปี 51 55 106 
62 อำยุ 61 ปี 46 52 98 
63 อำยุ 62 ปี 61 46 107 
64 อำยุ 63 ปี 46 40 86 
65 อำยุ 64 ปี 40 51 91 
66 อำยุ 65 ปี 31 33 64 
67 อำยุ 66 ปี 31 42 73 
68 อำยุ 67 ปี 31 30 61 
69 อำยุ 68 ปี 37 42 79 
70 อำยุ 69 ปี 31 29 50 
71 อำยุ 70 ปี 21 31 52 
72 อำยุ 71 ปี 19 24 43 
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ล าดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

73 อำยุ 72 ปี 18 21 39 
74 อำยุ 73 ปี 15 18 33 
75 อำยุ 74 ปี 19 26 45 
76 อำยุ 75 ปี 21 18 39 
77 อำยุ 76 ปี 19 20 39 
78 อำยุ 77 ปี 14 18 32 
79 อำยุ 78 ปี 19 19 38 
80 อำยุ 79 ปี 13 15 28 
81 อำยุ 80 ปี 13 13 26 
82 อำยุ 81 ปี 9 11 20 
83 อำยุ 82 ปี 8 18 26 
84 อำยุ 83 ปี 12 19 31 
85 อำยุ 84 ปี 5 8 13 
86 อำยุ 85 ปี 4 7 11 
87 อำยุ 86 ปี 9 12 21 
88 อำยุ 87 ปี 3 9 12 
89 อำยุ 88 ปี 3 5 8 
90 อำยุ 89 ปี 3 10 13 
91 อำยุ 90 ปี 7 4 11 
92 อำยุ 91 ปี 2 0 2 
93 อำยุ 92ปี 3 4 7 
94 อำยุ 93 ปี 0 1 1 
95 อำยุ 94 ปี 2 0 2 
96 อำยุ 95 ปี 0 4 4 
97 อำยุ 96 ปี 1 0 1 
98 อำยุ 97 ปี 0 1 1 
99 อำยุ 98 ปี 0 2 2 

100 อำยุ 99 ปี 0 0 0 
101 อำยุ 100 ปี 0 0 0 
102 อำยุ มำกกว่ำ 100 ปี 0 0 0 

 รวม 4,398 4,702 9,100 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 ต ำบลช่องสำริกำมีโรงเรียน    
 โรงเรียนอนุบำล  ๓  ขวบ  ๔  แห่ง 
  ๑. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนช่องสำริกำ 
  ๒. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดด ำรงบุล 
  ๓. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์ 
  ๔. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 

 
โรงเรียนระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน  ๕  แห่ง 

  ๑. โรงเรียนวัดด ำรงบุล 
  ๒. โรงเรียนช่องสำริกำ 
  ๓. โรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์ 
  ๔. โรงเรียนบ้ำนห้วยสะอำด 
  ๕. โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 
 
 4.2 สาธารณสุข 

เขตพ้ืนที่ต ำบลช่องสำริกำมีหน่วยบริกำรสำธำรณสุข  บริกำรชุมชน  จ ำนวน  ๑  แห่ง 
1. หน่วยบริกำรสำธำรณสุข จ ำนวน    ๑    แห่ง คือ  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

ช่องสำริกำตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒ ต ำบลช่องสำริกำ  
 

 4.3 อาชญากรรม 
  - 
 4.4 ยาเสพติด 
   ต ำบลช่องสำรกิำมีหมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ปัญหำยำเสพติดเป็นพ้ืนที่เฝ้ำระวัง   
  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ มีกองสวัสดิกำรสังคมเป็นผู้รับผิดชอบงำนกำรสังคม
สงเครำะห์ในพ้ืนที่ต ำบลช่องสำริกำ 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

กำรคมนำคม  มีเส้นทำงคมนำคมเพียงเส้นทำงเดียว  คือ  ทำงรถยนต์  โดยทุกหมู่บ้ำนมีเส้นทำง 
เชื่อมติดต่อกันอย่ำงทั่วถึง  ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง,หินคลุก,  และถนนลำดยำง 
 5.2 การไฟฟ้า 

ประชำชนในเขตต ำบลช่องสำริกำ  มีไฟฟ้ำใช้ครบทั้ง ๑๓ หมู่บ้ำน ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน 
 5.3 การประปา 
  มีระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ที่ใช้ในกำรอุปโภคบริโภค 
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5.4 โทรศัพท์ 

1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ    มีโทรศัพท์สำธำรณะไม่ครบทุกหมู่บ้ำน  
2) ปัจจุบันทุกหมู่บ้ำนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
3) กำรบริกำร INTERNET  ต ำบล ต ำบลช่องสำริกำมีกำรบริกำร INTERNETต ำบลที่องค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ 
  4) สถำนที่ส่งสัญญำณโทรศัพท์ (เสำส่งสัญญำณโทรศัพท์มือถือ) 
   1. บริษัทแฟกซ์ไล จ ำกัด (เสำร์โทรศัพท์ป 
   2. บมจ.โทเทิล แอ็คเชิล คอมมูนิธร 
   3. บ.บีเอฟเคที (ประเทศไทย แก้วโชต) 
   4. นำยบุญลือ เนียมรักษ ์
   
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ต ำบลช่องสำริกำไม่มีไปรษณีย์ในพ้ืนที่ 
  ที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่ ไปรษณีย์ต ำบลดีลัง  ตั้งอยู่ต ำบลดีลัง อ ำเภอพัฒนำนิคม  
จังหวัดลพบุรี ระยะทำงประมำณ  8 กิโลเมตร 
   
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ต ำบลช่องสำริกำ รำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ประกอบอำชีพ ได้แก่ 
ท ำไร่ข้ำวโพด อ้อย มันส ำปะหลัง ฟักทอง ข้ำว 
  อำชีพรอง  ได้แก่ รับจ้ำง  โรงงำนอุตสำหกรรม 
  

6.2 การประมง 
  ต ำบลช่องสำริกำไม่มีพ้ืนส ำหรับกำรประมง 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ต ำบลช่องสำริกำ มีกำรเลี้ยง วัวนม  วัวเนื้อ ฟำร์มไก่ ฟำร์มหมู  
  1) ฟำร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อ จ ำนวน   3 ฟำร์ม 
  2) ฟำร์มเลี้ยงไก่เนื้อ จ ำนวน  5  ฟำร์ม 
  3) ฟำร์มเลี้ยงสุกร จ ำนวน  6 ฟำร์ม 
  4) ฟำร์มไก่  จ ำนวน  2 ฟำร์ม 
 

6.4 การบริการ 
  1) กิจกรรมห้องพักรำยวัน จ ำนวน  1 แห่ง 
  2) สถำนีน้ ำมัน   จ ำนวน   3 แห่ง 
  3)  อู่ซ่อมรถ   จ ำนวน    2 แห่ง 
  4) ร้ำนประยำง   จ ำนวน   1 แห่ง 
  5) ผู้กอบกิจกำรบ้ำนเช่ำ  จ ำนวน   105  รำย 
  6) ผู้กอบกิจกำรร้ำนค้ำ  จ ำนวน   31     รำย 
  7) โรงแรม/ห้องพักชั่วครำว จ ำนวน    3  รำย 
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6.5 การท่องเที่ยว 

  1. กำรท่องเที่ยวทุ่งทำนตะวัน  ต ำบลช่องสำริกำ 
  2. กำรท่องเที่ยวถ้ ำเอรำวัณ หมู่ที่ 9  
  3.กำรท่องเที่ยวเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำเอรำวัณ หมู่ที่ 9 
  4. กำรท่องเที่ยวซำกดึกด ำบรรพ์ (ฟอสซิล)  หมู่ที่ 9 
  5. วัดช่องสำรกิำใน (ถ้ ำโบรำณ) หมู่ที่ 12 
  6. วัดช่องสำริกำใน พระพุทธคีรี (หลวงพ่อใหญ่)  หมู่ที่ 13 
  7. วัดถ้ ำพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 
  8.วัดอริยสัจสี่ หมู่ที่ 4 
  9. วัดถ้ ำบ่อทอง หมู่ที่ 13 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
 โรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ต ำบลช่องสำริกำ 

1) กรุงเทพผลิตภัณฑ์ยิมซั่ม   หมู่ที่ 12 
2) คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก.(รง.1)   หมู่ที่ 3 
3) คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก.(รง.2)   หมู่ที่ 12 
4) คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก.(รง.3)   หมู่ที่ 12 
5) คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก.(รง.7)   หมู่ที่ 6  
6) ซีโนสยำมไบโอเทคนิค จก.   หมู่ที่ 1 
7) ดีคอนโปรดักส์ รง.1    หมู่ที่ 8 
8) ดีคอนโปรดักส์ รง.2    หมู่ที่ 1 
9) โตโยต้ำลพบุรี อุดมชัย    หมู่ที่ 5 
10) ทรูมูฟ     กทม. 
11) ทีทีวี วัสดุภัณฑ์ จ ำกัด   หมู่ที่ 12 
12) โทเทิล แอคเซล คอมมูนิเคชั่น   พญำไทย กทม. 
13) น่ ำเฮงสรีล (โอเชี่ยน)    หมู่ที่ 1 
14) บำงกอกโซล่ำเซล    หมู่ที่ 12 
15) บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1  หมู่ที่ 5 
16) บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2  หมู่ที่ 8 
17) บีแอนด์ซี พูลลำสกี้    หมู่ที่ 13 
18) เบ็ทเทอร์ฟำร์ม่ำ จก.    หมู่ที่ 1 
19) เบทำโกร lr 3    หมู่ที่ 13 
20) เบทำโกร (ฟำร์มทดลอง)   หมู่ที่ 13 
21) เบทำโกร (สัตว์น้ ำ) lr 2   หมู่ที่ 13 
22) เบทำโกร (สัตว์บก) lr 1   หมู่ที่ 13 
23) เบทำโกร  lr 4    หมู่ที่ 13 
24) เบทำโกร เซฟตี้ มีท แพคก้ิง จก  หมู่ที่ 1 
25) เบทำโกร ไดนิปอน เทคโนเอ็กซ์ จก.  หมู่ที่ 1 
26) เบทำโกร เอ็ม เอฟ เดลี   หมู่ที่ 5 
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27) เบทำโกรแลนด์ จก.    หมู่ที่ 1 
28) ปูนไทยภัทร     หมู่ที่ 12 
29) ไพโอเนีย ไฮ-เบรก    หมู่ที่ 13 
30) แฟกซ์ไลท์ 
31) ภัทร์นันท์ ฟำร์ม    หมู่ที่ 13 
32) มหพันธ์กระเบื้องคอนกรีต   หมู่ที่ 12 
33) มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์   หมู่ที่ 12 
34) ลพบุรีปัญชญำ    หมู่ที่ 1 
35) ศูนย์วิทยำศำสตร์เบทำโกร จก.  หมู่ที่ 1 
36) สุธำกัญจ์ จก.    หมู่ที่ 12 
37) อำยิโนะโมะโต๊ะ เบทำโกร โฟรเซ่นฟู๊ดส์ หมู่ที่ 1 
38) อำยิโนะโมะโต๊ะ สเปเซียลตี้ ฟู้ดส์ จก.  หมู่ที่ 1 
39) อำหำรเบทเทอร์ จก.    หมู่ที่ 1 
40) อำหำรเบทเทอร์ จก. ฟำร์ม   หมู่ที่ 2 
41) อิโตแฮม เบทำโกร ฟู้ดส์ จก.   หมู่ที่ 1 
42) อีแอนด์อี อินเตอร์เซอร์วิส   หมู่ที่ 13 
43) เอก-ชัย ดีสบิวชั่น ซิลเทม (โลตัส)  หมู่ที่ 5 
44) เอนเอส พัฒนำนิคม    หมู่ที่ 1 
45) เอฟทีอี พรีซิชั่น    หมู่ที่ 5 
46) เอส.พี.ซี ธนพัฒน์เทรดดิ้ง    หมู่ที่ 12 
47) เอส.พี.ซี. ธนพัฒน์เทรดดิ้ง 2   หมู่ที่ 12 
48) แอดวำนซ์เมทัลลิก้ำ    หมู่ที่ 12 
49) บีเอฟเคที (ประเทศไทย)   กทม.  

 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  1) กลุ่มธนำคำรหมู่บ้ำน      หมู่ที่ 13 
  2) กองทุนปัจจัยกำรผลิต     หมู่ที่ 3 
  3) เครือข่ำยสวัสดิกำรกองทุนหมู่บ้ำนต ำบลช่องสำริกำ  หมู่ที่ 3 
  4) กองทุนหมู่บ้ำน     หมู่ที่ 13 
  5) กลุ่มแม่บ้ำนออกทรัพย์บ้ำนปำกช่องสำริกำ   หมู่ที่ 9 
  6) หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง    หมู่ที่ 9 
  7) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนจันผำ    หมู่ที่ 9 
  8) กลุ่มเกษตรผสมผสำน     หมู่ที่ 9 
  

6.8 แรงงาน 
  แรงงำนนอกพ้ืนที่ ประกอบด้วย  ก ำพูชำ พม่ำ ลำว ประมำณ 2,526 คน 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

สถำบันและองค์กรศำสนำ 
  ต ำบลช่องสำริกำ    มีวัดอยู่ในพื้นที่  จ ำนวน  ๑๗  แห่ง  ส ำนักสงฆ์ ๒ แห่ง   ดังนี้ 
  ๑. วัดบัวขำวศิริไชโย (หมู่ท่ี ๑)  ๑๑. วัดหนองโพธิ์ (หมู่ท่ี ๘) 
  ๒. วัดรำษฎร์มงคล (หมู่ท่ี ๑)  ๑๒. วัดถ้ ำพรหมสวัสดิ์ (หมู่ท่ี ๘) 

๓. วัดเมตตำธรรม (หมู่ท่ี ๑)  ๑๓. วัดช่องสำริกำ (หมู่ท่ี ๙) 
  ๔. วัดด่ำนกระเบำ (หมู่ท่ี ๒)  ๑๔. วัดอินทรำรำม (หมู่ท่ี ๑๐) 
  ๕. วัดโคกสะอำด  (หมู่ท่ี ๔)  ๑๕. วัดช่องสำริกำใน (หมู่ท่ี ๑๒) 
  ๖. วัดเทพชัยมงคล (หมู่ท่ี ๔)  ๑๖. วัดถ้ ำบ่อทอง (หมู่ท่ี ๑๓) 

๗. วัดด ำรงบุล  (หมู่ท่ี ๕)  ๑๗. วัดสวรรค์คูหำ (หมู่ท่ี ๑๓)  
๘. วัดรำษฎร์สำมัคคี (หมู่ท่ี ๖)    (ส ำนักสงฆ์อริยสัจสี่) 

  ๙. วัดมณีศรีโสภณ (หมู่ท่ี ๗) 
๑๐. วัดสว่ำงอำรมณ์ (หมู่ท่ี ๗) 

  ส านักสงฆ์ 
๑. ส ำนักสงฆ์ถ้ ำเอรำวัณ (หมู่ที่ ๑๓) 
๒. ส ำนักสงฆ์ถ้ ำมโนรัตน์ (หมู่ที่ ๑๓) 
3. ส ำนักสงฆ์อริยสัจสี่ 

  ศาสนา 
  ประชำชนต ำบลช่องสำริกำ  นับถือ  ศาสนาพุทธ 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต ำบลช่องสำริกำ  มีงำนประเพณ ีดังนี้ 

1.ประเพณีสงกรำนต์ 
2.ประเพณีแห่เทียนพรรษำ 
3.ประเพณีลอยกระทง 
4. ประเพณีปีใหม่ 
5. ท ำบุญกลำงบ้ำนหรือกลำงซอย ช่วงประเดือน มิถุนำยน- กรกฎำคม 
6. กวนข้ำวทิพย์ 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภำษำกลำง  ภำษำญวน ลำวพรวน 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  1) มีล ำห้วย   จ ำนวน  6 แห่ง 
  2) มีหนองน้ ำ  จ ำนวน 2 แห่ง 

3) คลองห้วยส้ม   
  4) คลองซับตะเคียน 
 แหล่งท่ีสร้างขึ้น  

1) ฝำย   จ ำนวน  5  แห่ง 
2) สระ   จ ำนวน  2  แห่ง 

  3) บ่อบำดำล  จ ำนวน  76  แห่ง 
  4) ประปำอบต.  จ ำนวน  68 แห่ง 
  5) ประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 8 แห่ง 
  6) ถังเก็บน้ ำ คสล. จ ำนวน 58 แห่ง 
  7) คลองชลประทำน จ ำนวน  1 แห่ง 
  8) อ่ำงเก็บน้ ำ  จ ำนวน  2 แห่ง 

8.2 ป่าไม้ 
  1) เขำเอรำวัณป่ำไม้เบญจพรรณผลัดใบ และดิบแล้ง 

8.3 ภูเขา 
  1) เทือกเขำอ้ำยก้ำน 
  2) เขำเอรำวัณ 
  3) เขำช่องสำริกำ   

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

  1) มีแร่หินอ่อนและหินปูน (เขำเอรำวัณ)  หมู่ที่ 9 
  2) ซำกดึกด ำบรรพ์ (เขำเอรำวัณ)   หมู่ที่ 9  
  3) ถ้ ำหินงอกหินย้อย (ถ้ ำเขำเอรำวัณ)  หมู่ที่  9 
  4) เขำเอรำวัณเป็นเทือกเขำล้ ำน้ ำชั้น  A1 ,B2  และสภำพป่ำที่ยังอุดมสมบูรณ์ 
  5) ต้นไผ่     หมู่ที่ 9 
  6) หอดูสัตว์บ้ำนช่องสำริกำ   หมู่ที่ 9 
9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

มวลชนจัดตั้ง 
1) ลูกเสือชำวบ้ำน  ๒ รุ่น    2) ไทยอำสำป้องกันชำติ     ๑ รุ่น 

 3) กองหนุนเพื่อควำมมั่นคง ๑ รุ่น    4) อปพร.      4 รุ่น 
 5) อสม.    ๑๓๙ คน 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(1)การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
(3)การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของ 

ชาติ    
(4)การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1)การเกษตรสร้างมูลค่า  
(2)อุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต  
(3)สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
(4)โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
(5)พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
(2)การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต  
(3)ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(4)การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
(5)การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านการ ใจสติปัญญา และสังคม 
(6)การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(7)การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1)การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2)การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
(3)การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
(4)การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ 

ตนเอง 
5.การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(1)สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
(2)สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่ 

เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(3) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม มุ้งเน้นความ 

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(4)พัฒนาความมั่นคง พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(5)ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 
(6)ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 



14 
6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1)ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส  

(2)ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

(3)ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับการส่งเสริมให้ประชาชาติและทุกภาคส่วนร่วมในการ 
พัฒนาประเทศ  

  (4)ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5)บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณลักษณะจริยธรรม มีจิตส้านึกมีความสามารถ 

สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
(6)ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7)กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น 
(8)กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท. 
 1.ส่งเสริมการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและการ
สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด้าริ 
 2.ด้าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 3.ส่งเสริมประชาธิปไตยใน อปท. 
 4.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัด อปท. 
 5.ด้าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน อปท. 
 6.บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยของ อปท. จากเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 7.ด้าเนินโครงการพัฒนาศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 8.สนับสนุนการจัดการศึกษาของ อปท. ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท. 

1.สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (platform Airbnb) 
3.ยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง 
5.ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม/การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้้าโขง สุขภาพ 
6.ด้าเนินงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4.0 (สินค้า อาหาร ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท. 

1.สนับสนุนบทบาทของชุมชน อปท. ในการเข้ามาเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว 
2.ปรับปรุงกฎหมาย ก้าหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้ อปท  ในการเสริมพลังครอบครัว 
3.เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (โรงเรียนคุณธรรม) 
4.การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. 
5.พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. 
6.ส่งเสริมการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
7.ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
8.ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก 
9.การด้าเนินงานของนักบริบาลท้องถิ่น/ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธสาตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท. 

1.ส่งเสริมให้ อปท. มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2.พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างระหว่างรัฐบาล อปท. องค์กรชุมชน  

ธุรกิจ หรือองค์กรประชาคม 
3.ส่งเสริมให้ อปท. เป็ยผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตคนในเมือง  

ลดความเหลือมล้้าระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง 
4.พัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. 
5.สร้างกลไกทางกฎหมายและการบริหารเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้้าและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เสีย 

ภาษีท้องถิ่น 
6.ส่งเสริมหลักประกันสังคมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
7.ส่งเสริมและการพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารสุขของ อปท. ตามภารกิจถ่ายโอน 
8.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
9.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยและการจัดวางผังเมืองที่เหมาะสม 
10.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตผู้สูงอายุ) 
11.ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง/ชาย ใน อปท. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา อปท. 

1.กระจายอ้านาจและสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม อปท. ในการดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.พัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย 

3.ด้าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชด้าริ 
4.บริหารจัดการล้าน้้าและแหล่งน้้าขนาดเล็กของ อปท. ให้สวยงามใช้การได้ 
5.สนับสนุน อปท. ในการจัดการน้้าแบบบูรณาการ 
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6.ธนาคารน้้าใต้ดิน 
7.ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าเสียใน อปท. 
8.การจัดการขยะในพ้ืนที่ของ อปท. ที่ติดชายฝั่งทะเล 
9.การจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
10.การด้าเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท. 

1.ส่งเสริมการกระจายอ้านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท่องถิ่นให้ อปท. เป็นหน่วยงานที่มี 
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

2.อ้านวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ 
3.ปรับปรุงระบบข้มูลกลาง อปท. 
4.การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 
5.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด้าเนินงานของ อปท. 
6.พัฒนาระบบงบประมาณ บัญชี และการจัดเก็บรายได้ของ อปท. 
7.พัฒนาระบบงบประมาน บัญชี และการจัดเก็ฐรายได้ของ อปท. ให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน 
8.ปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของ อปท. 
9.จัดระบบบริหารงานบุคคลของบุคลากร อปท. 
10พัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร อปท. 
  

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าท้ายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ  
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้้าทางสังคม  เป็นต้น  
ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส้าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  2. สถานะของประเทศ 
   2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ้ากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   2.1 .2  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสู ง  แต่
ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 
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2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่้าท้าให้ 
ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
   2.1.4 การลดลงของความเข้มแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็น
อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการด้าเนินนโยบาย
และการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต   
   2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 
   2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น 
   2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน 
   2.2 ด้านสังคม 
   2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงภัย 
    1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ้านวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่
สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
    2) ก้าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็น
ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นY (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป 
    3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ขณะผู้สูงอายุจ้านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
   2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
   2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม 
   2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้้าของการ
กระจายรายได ้
   2.2.5 ความเหลื่อมล้้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของสังคมไทย 
    1) ความเหลื่อมล้้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย 
    2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค 
    3) คุณภาพการให้บริหารสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้้ากันระหว่าง
ภูมิภาค 
    4) ความเหลื่อมล้้าการเข้าการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน 
    5) ความเหลื่อมด้านกระบวนการยุติธรรม 
   2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน 
   2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
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2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ 
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น 
   2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งใน
สังคม 
   2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน้าไปใช้ในการพัฒนาจ้านวนมาก  ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
    1)พ้ืนที่ป่าไม่ลดลง 
    2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ท้าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 

3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท้าลาย 
    4) การผลิตพลั งงาน ในประเทศไม่ เพียงพอกับความต้องการ แต่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีข้ึน 
    5) ทรัพยากรน้้ายังมสี่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ 
   2.3.2 ปัญหาสิงแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามรายการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง 
    1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น 
    3) คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง 
    4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง 
   2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากข้ึน  ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด้ารงชีวิตของคนไทย 
   2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
   2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
    1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล  อย่างเร่งด่วน 
    2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั้งแต่ปี 2544 
   2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ 
    1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย 
    2) การกระจายอ้านาจเกิดผลส้าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข 
    2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
  3.1 บริบทภายใน 
   3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
   3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   3.1.3 ความเหลื่อมล้้า 
   3.1.4 ความเป็นเมือง 
   3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
    1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ  เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ 
    2) ภาคประชาสังคมให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ 



   
19 

3.2 บริบทภายนอก 
   3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
   3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
    1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน 

2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
    3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
    4) ตลาดเงิน  ตลาดทุน  และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวน
ตลอดช่วงแผนฯ 12 
    5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  
   3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
    1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ
ซ้้าเติมต่อสถานการณ์ความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มให้มีความรนุแรงมากข้ึน 
    2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน 
   3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ.(2015 (Post 2015 Agenda) 
  4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
   4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู่  
ท้าให้การก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ของประเทศ 
   4.2  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country  Strategic 
Positioning) เป็นการก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ สศช. ได้
จัดท้าขึ้น 
   ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม
สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   4.3 เป้าหมาย 
   4.3.1 การหลุดพน้จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
    1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5.0 
    2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้
ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 
บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลล่าร์สรอ.) ต่อคนต่อไป 
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3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
    4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ
ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อไป) 
   4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
และการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
    1)ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(Socio Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
    3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
   4.3.3 การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
    1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
    2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
   4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
    2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า 
   4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
    1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธาภาพ และมีส่วน
ร่วม 
    2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 
  5. แนวทางการพัฒนา 
   5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง 
   5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
   พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  
ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ  
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้ทั้งเชิงและสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญหา 
   5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก้าลังคนและแรงงาน
ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม 
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อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน 
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้า
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงาน
ไทย 
   5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
   พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ
ด้าเนินธุรกิจท่ามกลางการด้าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาด ที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
   5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื นฐาน 
   เร่งลงทุนและพัฒนาโครงการพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น  เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐาน
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
   5.1.5 การปรับปรุงสร้างการผลิต 
   5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน วัยผู้สูงอายุ 
   5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย    

1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา 
    2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา 
    3) พัฒนาคุณภาพครู 
    4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
   5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ 
   5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด้ารงชีพในสังคมสูงวัย 
   5.3 การลดความเหลื่อมล  าทางสังคม 
   5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
   5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
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   5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
   5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกของเมือง 
5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษ 
   5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
   5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.5.3 การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว 
   5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   5.6.1 การสร้างความโปร่งใส่  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มี
ช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการ
ประกวดราคาจัดซื้อ  จัดจ้างโครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคา
ปิดประมูลข้อความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น คดีที่ไม่ด้าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริต
คอร์รัปชันและดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
   5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการ เล็ก
กระทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
   5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท.ให้เหมาะสม   สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ  รวดเร็วและน่าเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จ้านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560) 

  “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้้าสมดุลและยั่งยืน” 
พันธกิจ (Missions) 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 

1. เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารปลอดภัยที่ส้าคัญระดับอาเซียน 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
3. บริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  (อ่ืนๆ กรณีมีความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0 ให้ระบุด้วย ถ้ามี) 

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2561-2564  
“แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคกลางตอนบน รวมทั งเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดวิีถีชุมชนและธรรมชาติ” 
วิสัยทัศน์  “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 
 

พันธกิจ 
 1.พัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
 2.พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 3.พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัวชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
 4.เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
 5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 6.เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 

1.เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้ได้รับการพัฒนาสู่
มาตรฐานสากลเพิ่มมากข้ึน 

2.เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
3.ลพบุรีเป็นเมืองสะอาด ปลอดภัย และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
4.สังคมและชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย (4 กลยุทธ์) 
 1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอาหารปลอดภัย 
 2.ยกระดับการผลิตภาคการเกษตรเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 3.ยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 4.พัฒนาการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (5 กลยุทธ์) 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริมการกระจายตัวของการท่องเที่ยว 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
3.เพ่ือสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
4.การตลาดเชิงรุก เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
5.การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง(7 กลยุทธ์) 

  1.เสริมสร้างสุขภาวะให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ 
  2.ส่งเสริมความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  4.พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
  5.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  6.การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

7.สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณะ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

วิสัยทัศน์ “ลพบุรีน่าอยู่” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ 
1.1โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน 
1.2แหล่งน้้าและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

กลยุทธ์ 
  1.1ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางขนส่ง แหล่งน้้า สิ่งอ้านวยความสะดวก สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและพัฒนาเมือง 
  1.2ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะต่างๆ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมแลชะด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
  2.1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  2.2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.3ส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนได้น้าไปปรับ
ใช้และปฏิบัติตาม 
  2.4กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวรองจังหวัดลพบุรีได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
  2.5กิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด 
  2.6ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  

กลยุทธ์ 
  2.1สร้างหลักประกันและสวัสดิภาพทางสังคม ได้แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย 
  2.2ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  2.3ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างงานให้กับประชาชน 
  2.4ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาตามศักยภาพ 
  2.5เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.6ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัวและปลอดยาเสพติด 



  2.7ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
26 

2.8ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.9ส่งเสริมและสนับสนุนความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 
2.10อนุรักษ์และสืบทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.11พัฒนากีฬาและนันทนาการ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

เป้าประสงค์ 
  3.1ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
  3.1ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
  3.2เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
  3.3ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3.4เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอพัฒนานิคม 

๑.วิสัยทัศน์ 
 “เมืองแห่งการท่องเที่ยว  แหล่งอาหารปลอดภัย  และสังคมน่าอยู่” 

 

๒.พันธกิจ (Mission) 
๑.ด้าเนินการตามนโยบายและจัดท้าแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบ

เรียบร้อย และความมั่นคงภายในของกรมการปกครอง 
๒.ด้าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่าย

ปกครองและอ้านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
๓.ด้าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน  

งานควบคุมดูแลชาวเขา และชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และการกิจการมวลชน 
 ๔.สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ 
 ๕.ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
 ๖.ด้าเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอ้าเภอ กิ่งอ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน ตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

๗.ด้าเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ้าตัวประชาชน และงานทะเบียนอ่ืน 
รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๘. อ้านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอ้าเภอ 
๙. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

๒. พัฒนาศักยภาพการผลิต  และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)  
อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

๑.วิสัยทัศน์ 
  “เมืองแห่งการท่องเที่ยว  แหล่งอาหารปลอดภัย  และสังคมน่าอยู่” 

 
2. พันธกิจ (Mission) 

  2.1 การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
  2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน  เพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวคุณภาพบนอัตลักษณ์
และภูมิปัญญา 
  2.3 ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า  OTOP 
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัย  และมีระบบการตลาดที่ดี 
  2.4 เกษตรกรมีความรู้  ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  และได้มาตรฐาน 
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2.5 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสู่ชุมชน 

  2.6 พัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น  และเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.7 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีความรู้  คู่คุณธรรม  มีวินัย  มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งาม  และมีการสืบสานต่อไป  มีความมั่นคงและยั่งยืนในการด้ารงชีวิต 
  2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง
และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน 
  2.9 สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง  การบริหารการปกครอง  อ้านวยความ
ยุติธรรม  ความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  ลดเงื่อนไขที่
จะสร้างความขัดแย้ง  ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี 
  2.10 อ้านวยการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

3. เป้าประสงค์ (Objective) 
  3.1 การท่องเที่ยว  การค้าและการลงทุน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวคุณภาพอัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญา 
  3.2 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
  3.3 ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า  ผลิตภัณฑ์  OTOP มี
คุณภาพ ปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ด ี
  3.4 ระบบบริหารจัดการน้้ามีประสิทธิภาพ 
  3.5 มีความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.6 ประชาชน และชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเศรษฐกิจมั่นคง  และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครองอย่างมีคุณภาพ 
  3.7 ให้ส่วนราชการอ้าเภอพัฒนานิคมใช้หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.8 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาศักยภาพการผลิต  และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย 

  3. พัฒนาคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์  
1. การท่องเที่ยว  การค้า และการลงทุน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวคุณภาพบนอัตลักษณ์ 

และภูมิปัญญา 
2. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทาง 

วัฒนธรรม  เพื่อใช้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน 

การท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน 
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ือ 

เพ่ิมมูลค่าสินค้า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพการผลิต  และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย 
เป้าประสงค์  

1. ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า  ผลิตภัณฑ์   
OTOP  มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี 

2. ระบบบริหารจัดการน้้ามีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์  

1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. พัฒนาแหล่งน้้า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

ปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพ่ิมช่องทางการเกษตรสินค้าเกษตรปลอดภัย 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม 

เป้าประสงค์  
1. ประชาชน  และชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเศรษฐกิจ มั่นคง   

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครองอย่างมีคุณภาพ 
2. มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การศึกษา  การ 

สาธารณสุขและการบริการภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิม 

รายได้และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตส้านึก  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อลดรายจ่าย 
3.  เสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

เป้าประสงค์  
1. ให้ส่วนราชการอ้าเภอพัฒนานิคมใช้หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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กลยุทธ์  

1. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ให้สะอาด  โปร่งใส   
ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ  ทุกวัย ส่งเสริมให้ 
ประชากรวัยท้างานให้มีงานท้า  มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต ส่งเสริมบริการสาธารณสุข  สุขอนามัย  สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม  และส่งเสริมการกีฬา 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา 
2.1วิสัยทัศน์ 
 “ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอาหารสู่ตลาด  เป็นแหล่งเกษตรป้อนโรงงานอุตสาหกรรม  

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั นพื นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง  เป็นชุมชนน่าอยู่  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  รักษาสภาพแวดล้อม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เพียบพร้อมการศึกษาและเรียนรู้” 
 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
1) พันธกิจ 

1. จัดให้มี และบ้ารุงรักษาทางบกและทางน้้า 
 

2) เป้าประสงค์ 
1. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ 

    

  ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ้านวนเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
2. ประชาชนในพื้นท่ีต้าบลช่องสาริกาได้รับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3) แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. จัดสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ท่อระบาย  
น้้า รางระบายน้้า 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
-จ้านวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง 
-จ้านวนเส้นทางที่ได้บ้ารุงรักษา 

2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
-จ้านวนหมู่บ้านที่ ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

3. ก่อสร้าง  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
 
 

- จ้านวนกลุ่ม/ผู้ได้รับการการบริการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและได้รับการ
สนับสนุน 
-จ้านวนครัวเรือนที่มีน้้าประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค 

4. ขยายจุดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ - จ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการสาธารณะ 
5. ติดตั้ง ซ่อม  บ้ารุงรักษา  เสียงตามสาย หอกระจาย                
ข่าวตามหมู่บ้าน 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 



31 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1) พันธกิจ 
1. จัดให้มีการด้าเนินการตามแนวทางบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 
2. ส่งเสริมการศึกษาและระบบสาธารณสุข 

2) เป้าประสงค์ 
   1. สภาพชุมชนน่าอยู่เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 
   2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและสุขภาพดีขึ้น  

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
3. ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
4. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท้าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 

3) แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
-  เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2. สนับสนุนประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่   
หลากหลาย  และบูรณาการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชน 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
 

3. การเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจั ด
การศึกษาทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 - จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและได้รับการ
สนับสนุน 

4. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรค   การ
ควบคุม และคุ้มครองบริโภค 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและได้รับการ
สนับสนุน 
- จ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพ 

5. ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ    
ผู้ป่วยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและได้รับการ
สนับสนุน 
- จ้านวน ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับการช่วยเหลือ 

6. จัดให้มีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  
ให้เด็ก ประชาชน  เยาวชนเล่นกีฬา   และออกก้าลัง
กาย อย่างต่อเนื่อง 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
- เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก้าลังกาย 
-การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการท้าให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

7. พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
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4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

1. ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. กองการศึกษา   
5. กองสวัสดิการสังคม 

 
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี :  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี : 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1) พันธกิจ 
1. ก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย 

2) เป้าประสงค์ 
1. สภาพแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกาดีข้ึน 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
2. สร้างจิตส้านึกให้ประชาชนดูแล  รักษาสิ่งแวดล้อม 
3. มีการบ้าบัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

3) แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. สร้างจิตส้านึกในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม - จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

2. การบ้าบัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
- ร้อยละของครัวเรือนที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

1. ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บ้านเมือง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี : 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
1) พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
2) เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 
2. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และบริการทางการท่องเที่ยว 

3) แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว - จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

2. พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว - จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

1. กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี : 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ชุมชนเข้มแข็ง 

1) พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและแหล่งเงินทุน 

2. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการทางสังคม 
2) เป้าประสงค์ 

1.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
2.  ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงจากอบต. 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง 
๒. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ือส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพ 

และขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) แนวทางการพัฒนา 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ   และจัดหาอาชีพเสริม 
 ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/กิจกรรม
ที่ด้าเนินการ 
 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม  และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/กิจกรรม
ที่ด้าเนินการ 

3. ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงาม   
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/กิจกรรม
ที่ด้าเนินการ 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/กิจกรรม
ที่ด้าเนินการ 

5. การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ   
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  องค์กรที่จัดตั้งตาม 
กฎหมาย 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/กิจกรรม
ที่ด้าเนินการ 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
1. ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 

   2. กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
  5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมผลผลิต  สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

อาหารปลอดภัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บ้านเมือง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1) พันธกิจ 
   1. จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2) เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. สร้างความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. จัดระเบียบและสร้างความปลอดภัยทางสังคมและชุมชน 

3) แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการด้าเนินงาน  ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
 

2. สร้างจิตส้านึกให้ประชาชนรู้ถึงภัยยาเสพติด  และ
ร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

1. ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
   2. กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 

3. กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริก 
 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บ้านเมือง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 
1) พันธกิจ 

   1. พัฒนาแหล่งน้้า ก่อสร้าง ซ่อมแซม ฝาย แก้มลิง ขุดลอกคลอง เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้้าธรรมชาติ และเพ่ือการเกษตร 

2) เป้าประสงค์ 
1. การบริหารจัดการแหล่งน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอในการท้าการเกษตร 

3) แนวทางการพัฒนา 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
1. จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

2.  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติ 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

1. กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
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8.ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

1) พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี   

2) เป้าประสงค์ 
1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
การให้บริการประชาชนมีความรวดเร็ว 

3) แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอ้านาจหน้าที่ 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
 

2. ปรับปรุงส้านักงาน   และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม 
 ปฏิบัติราชการ 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

3. จัดระบบการบริการ  จัดระบบให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ 
 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

4. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายเพ่ือใช้ในการ 
ก้าหนดนโยบายและการวางแผน 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/
กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

1. ส้านักปลัด  
   2. กองช่าง  

3. กองการศึกษา  
4.กองสวัสดิการสังคม 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. กองช่างคลัง 

 
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่  

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี : 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 

ประสิทธิภาพ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก     SWOT Analysis   ดังนี  
  

จุดแข็ง  ( S : Strengths) 
๑.๑เส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก  มีเส้นทางถนนสายส้าคัญผ่าน 

   ๑.๒เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งต้าบล 
   ๑.๓ มีโรงเรียน  5  แห่งรองรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
   ๑.๔ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

๑.๕ประชาชนมีรายได้จากการท้างานโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๑.๖ที่ดินท้ากินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
   ๑.๗พ้ืนที่เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (เพราะมี ถ้้ามาก) 
   ๑.๘ เป็นแหล่งการค้า 
  

จุดอ่อน (W : Weakness) 
๒ .๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาน้อย  เพราะประชาชนส่วนใหญ่ท้างาน               

รับราชการ พนักงานลูกจ้างขององค์กรเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  จึงท้าให้ไม่ค่อยมีส่วนร่วม 
   ๒.๒ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มแข็งเช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ,พ.ร.บ.การสาธารณสุข   

และอ่ืน ๆ 
๒.๓ ไม่มีการจัดผังเมืองที่ดีและการใช้ที่ดินที่เหมาะสม 
๒.๔ ประชาชนมีความเสี่ยง  ทางมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
๒.๕ ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค  ในช่วงฤดูแล้ง 
๒.๖ ประชาชนในเขตต้าบลช่องสาริกามีบุคคลต่างถิ่นเข้ามาอยู่เป็นจ้านวนมาก  เพราะเป็นเขต 

โรงงานอุตสาหกรรม 
๒.๗ เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
๒.๘ ขาดการรวมกลุ่มที่ดี 
๑.๙ การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 
๑.๑๐ ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
โอกาส (O : Opportunity)  

  ๓.๑  เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๓.๒  พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่  
  ๓.๓  พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  รัฐและจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๓.๔  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัด  เช่น  ทุ่งทานตะวัน วัด 
  ๓.๕ ท้าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
  ๓.๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๗ การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด 
  ๓.๘  องค์การบริหารส่วนต้าบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิม 
  ๓.๙ ท้าเลที่ตั้งคมนาคมสะดวก เหมาะสมเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
  3.10 พัฒนาเป็นแหล่งความรู้วิชาการด้านเกษตรกรรม 
 

อุปสรรค  (T : Threats) 
  ๔.๑  ศักยภาพของผู้น้าชุมชนมีจ้ากัด 
  ๔.๒  โรงงานอุตสาหกรรมก่อมลภาวะท้าลายสุขภาพประชาชน 
  ๔.๓  พ้ืนที่เสี่ยงวาตภัยธรรมชาติ 
  ๔.๔  ขาดแคลนงบประมาณในการท้าชลประทาน     



๔๒
แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ๑)   ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำน ๒๓๗ 267,000,000    ๓๐๓ 324,666,900   ๓๐๓ 324,666,900    ๓๐๓ 324,666,900   ๓๐๓ 324,666,900   ๓๐๓ 1,565,667,600   

๑.๑ แนวทางการพัฒนาจัดสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  

ทางเท้า  ท่อระบายน  า รางระบายน  า

๑.๒ แนวทางการพฒันาขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  ๖๑ 23,800,000      ๖๙ 26,504,000     ๖๙ 26,504,000      ๖๙ 26,504,000     ๖๙ 26,504,000     ๖๙ 129,816,000      

และไฟฟา้ในครัวเรือน

๑.๓ แนวทางการพฒันากอ่สร้าง  ขยายเขตระบบประปา ๗๓ 39,750,000      ๑๑๓ 52,679,400     ๑๑๓ 52,685,400      ๑๑๓ 52,685,400     ๑๑๓ 52,685,400     ๑๑๓ 250,485,600   

ในหมูบ่้าน

๑.๔ แนวทางขยายจดุการบริการโทรศัพท์สาธารณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๑.๕ แนวทางการพฒันาติดตั ง  ซ่อม  บ ารุงรักษา  ๑๘ 6,500,000   ๑๘ 6,500,000   ๑๘ 6,500,000   ๑๘ 6,500,000   ๑๘ 6,500,000   ๑๘ 32,500,000   

เสียงตามสาย และหอกระจายขา่วหมูบ่้าน

๓๘๙ 337,050,000   ๕๐๓ 410,350,300   ๕๐๓ 410,356,300   ๕๐๓ 410,356,300   503       410,356,300   503 1,978,469,200   

 

                           บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ                              
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕)

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลชอ่งสำรกิำ
ป ี๒๕61 ป ี๒๕62 ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี

ยุทธศำสตร์

รวมงบประมำณตำมยุทธศำสตร์  ที ่ ๑



๔๓
แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ๒)   ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต ๑๕ 2,797,887     ๑๖ 5,797,887     ๑๗ 5,877,887     ๑๗ 5,877,887     ๑๗ 5,877,887     ๑๗ 26,229,435   

๒.๑ แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
๒.๒ แนวทางการพฒันาสนับสนุนประชาชนได้รับการ ๑๐ 50,000          ๑๐ 50,000          ๑๐ 50,000          ๑๐ 50,000          ๑๐ 50,000          ๑๐ 250,000        

ศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนือ่งโดยมีรูปแบบ
การเรียนการสอนทีห่ลากหลายและบรูณาการบนพื นฐาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
๒.๓ แนวทางการพฒันาการเตรียมความพร้อมในการรับ ๐ 0 ๐ 0 ๐ 0 ๑ 900,000        ๑ 900,000        ๑ 1,800,000     

การถ่ายโอนการจัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ
๒.๔ แนวทางการพฒันาส่งเสริมสร้างสุขภาพ ๑๔ 1,250,000     ๑๗ 1,483,000     ๑๕ 1,350,000     ๑๖ 1,410,000     ๑๕ 1,350,000     ๑๗ 6,843,000     

การปอ้งกันโรคการควบคุม  และคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๕ แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห ์  ๒๐ 11,729,000   ๓๓ 13,398,270   ๓๓ 13,578,270   ๓๓ 13,758,270   ๓๓ 13,958,270   ๓๓ 66,422,080   

 ผู้สูงอายุผู้พกิาร  ผู้ปว่ยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทัว่ไป
๒.๖ แนวทางการพฒันาจัดใหม้ีสวนสุขภาพ ๓๘ 4,340,000     ๓๘ 4,340,000     ๓๘ 4,340,000     ๓๘ 4,340,000     ๓๘ 4,340,000     ๓๘ 21,700,000   

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ใหเ้ด็ก  ประชาชน 
เยาวชนเล่นกีฬา และออกก าลังกายอย่างต่อเนือ่ง
๒.๗ แนวทางการพฒันาระบบจราจรภายในชุมชน ๓๕ 550,000        ๓๘ 1,126,000     ๓๘ 1,150,000     ๓๘ 1,150,000     ๓๘ 1,150,000     ๓๘ 5,126,000     

132 20,716,887     152 26,195,157    151 26,346,157     153 27,486,157    152 27,626,157    154 128,370,515     

                           บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ                              
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕)

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลชอ่งสำรกิำ
ป ี๒๕61 ป ี๒๕62 ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี

ยุทธศำสตร์

รวมงบประมำณตำมยุทธศำสตร์  ที ่ ๒



๔๔
แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ๓)   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรสิง่แวดล้อม ๒๐ 475,000      ๒๐ 475,000      ๒๐ 475,000      ๒๐ 475,000      ๒๐ 475,000      ๒๐ 2,375,000   

๓.๑ แนวทางการพฒันาการสร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพฒันาการบ าบดัและจัดการขยะ ๒๔ 6,100,000   ๒๗ 3,554,000   ๒๙ 5,779,950   ๒๖ 4,100,000   ๒๖ 4,100,000   ๓๓ 23,633,950   

มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล
44 6,575,000   47 4,029,000    49 6,254,950  46 4,575,000    46 4,575,000    53 26,008,950     

        

 

                           บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ                              
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕)

อง์กำรบรหิำรส่วนต ำบลชอ่งสำรกิำ
ป ี๒๕61 ป ี๒๕62 ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี

ยุทธศำสตร์

รวมงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ที ่ ๓



๔๕
แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๔)  ยุทธศำสตร์กำรทอ่งเทีย่ว 7 360,000      8 460,000    8 460,000    8 460,000    8 460,000    8 2,200,000     

๔.๑ แนวทางการพฒันาส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

๔.๒ แนวทางการพฒันาและจัดใหม้ีสถานทีท่อ่งเทีย่ว 7 100,000    8 200,000    8 200,000    8 200,000    8 200,000    8 900,000        

14 460,000    16 660,000    16 660,000    16 660,000    16 660,000    16 3,100,000  

                           บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ                              
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕)

อง์กำรบรหิำรส่วนต ำบลชอ่งสำรกิำ
ป ี๒๕61 ป ี๒๕62 ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี

ยุทธศำสตร์

รวมงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ที ่ ๔



๔๖
แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ๕)   ยุทธศำสตร์ชุมชนเข้มแข็ง 49 2,090,000   50 2,148,700   50 2,150,000   50 2,150,000   50 2,150,000   50 10,688,700   

๕.๑ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
จัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

๕.๒ แนวทางการพฒันาส่งเสริมใหป้ระชาชนมี 1 50,000       2 60,000      2 60,000       2 60,000      2 60,000      2 290,000        

การรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น

๕.๓ แนวทางการพฒันาส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  21 524,000    22 874,000    22 874,000    21 524,000    21 524,000    22 3,320,000     

 จารีตประเพณีอันดีงามและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

๕.๔ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 3 770,000    5 838,000    5 838,000    5 838,000    5 838,000    5 4,122,000     

ประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๕.๕ แนวทางการอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณ 11 1,060,000   11 1,060,000   11 1,060,000   11 1,060,000   11 1,060,000   11 5,300,000     

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนองค์กรการกุศล  
องค์กรทีจ่ัดตั งตามกฎหมาย

85 4,494,000  90 4,980,700  90 4,982,000  89 4,632,000  89 4,632,000  90 23,720,700    

                           บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ                              
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕)

อง์กำรบรหิำรส่วนต ำบลชอ่งสำรกิำ
ป ี๒๕61 ป ี๒๕62 ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี

ยุทธศำสตร์

รวมงบประมำณตำมยุทธศำสตร์  ที ่ ๕



๔๗
แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ๖)ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมสงบเรียบร้อย 8 100,000   10 355,000   10 355,000   10 355,000   10 355,000   10 1,520,000   

ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
๖.๑ แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมูบ่า้นหรือส่วนราชการต่างๆ ในการ
ปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด
๖.๒ แนวทางการพฒันา สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน 8 150,000    8 250,000    8 250,000    8 250,000    8 250,000    8 1,150,000   

รู้ถึงภยัยาเสพติดและร่วมมือช่วยปอ้งกันการแพร่ระบาด
ในหมูบ่า้น
๖.๓ แนวทางการพฒันาส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ใน 5 1,100,000   9 1,380,550   9 1,380,550   9 1,380,550   9 1,380,550   9 6,622,200   

การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

21 1,350,000  27 1,985,550  27 1,985,550  27 1,985,550  27 1,985,550  27 9,292,200  

                           บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ                              
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕)

อง์กำรบรหิำรส่วนต ำบลชอ่งสำรกิำ
ป ี๒๕61 ป ี๒๕62 ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี

ยุทธศำสตร์

รวมงบประมำณตำมยุทธศำสตร์  ที ่ ๖



๔๘
แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๗)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 38 2,000,000   44 25,330,000   44 25,330,000   44 25,330,000   44 25,330,000   44 103,320,000   

๗.๑ แนวทางการพฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร

๗.๒ แนวทางการพฒันาพฒันาและปรับปรุงแหล่งน  า 10 700,000    12 1,710,000   12 1,710,000   12 1,710,000   12 1,710,000   12 7,540,000       

ธรรมชาติ
48 2,700,000   56 27,040,000  56 27,040,000   56 27,040,000  56 27,040,000  56 110,860,000   

รวม  ๕  ปี

                           บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ                              
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕)

อง์กำรบรหิำรส่วนต ำบลชอ่งสำรกิำ
ป ี๒๕61 ป ี๒๕62 ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖๕

ยุทธศำสตร์

รวมงบประมำณตำมยุทธศำสตร์  ที ่ ๗



๔๙
แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ๘)   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 4 960,000           6 1,066,100       6 1,075,000        6 1,075,000       6 1,075,000       6 5,251,100   

๘.๑ แนวทางการพฒันาโครงสร้างการบริหารตามอ านาจ
หน้าที่
๘.๒ แนวทางการพฒันาปรับปรุงส านักงาน  และจัดหา 84 10,356,000      101 15,435,400     125 28,604,700      117 28,479,300     116 28,455,400     132 111,330,800   

วัสดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมปฏบิติัราชการ
๘.๓ แนวทางการพฒันาจัดระบบการบริการ จัดระบบให้ 3 430,000           3 430,000          3 430,000           3 430,000          3 430,000          3 2,150,000   

ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
ราชการ
๘.๔ แนวทางการพฒันาพฒันาฐานข้อมูลและระบบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เครือข่ายเพือ่ใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผน
91 11,746,000     110 16,931,500     134 30,109,700     126 29,984,300     125 29,960,400     141 118,731,900   

824  385,091,887   1,001   492,172,207     1,026   507,734,657   1,016 506,719,307  1,014 506,835,407     1,040 2,398,553,465  

ป ี๒๕62 ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี
ยุทธศำสตร์

รวมงบประมำณตำมยุทธศำสตร์  ที ่  ๘
รวมโครงกำร/ งบประมำณตำมยุทธศำสตร์ที่  ๑-๘

                           บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ                              
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕)

อง์กำรบรหิำรส่วนต ำบลชอ่งสำรกิำ
ป ี๒๕61



 



๕๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๙ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง    บริเวณซอย12เดิมระหวา่งสาย3-2 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่1 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป    บริเวณซ.พิเศษระยะทาง700เมตร 3.ร้อยละทีอ่บุัติเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก ๓.ก่อสร้างถนนลาดยาง

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal    บริเวณถนนทางเข้าปากซอยพิเศษ

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐ ๔.ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal     บริเวณซอย 13 เข้าเขา

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด ๕.โครงการปรับปรุงไหล่ทาง  

ตามแบบอบต.ก าหนด) ๖.โครงการซ่อมถนน(ช ารุด)

   บริเวณสาย 21 สาย 4 เขาขาด

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 25๖๕)
องค์การบริหารส่วนต้าบลชอ่งสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๕๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.โครงการก่อสร้างถนนบริเวณ

 ทางเข้าบ้านช่างเสริฐ เตโชซอย 12 

    สาย2-3

๘.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

๙.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร - 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000

   แบบเคพซีลหมู่ที่ 1 ต.ช่องสาริกา

   บริเวณซอย 12 (สาย 2-3)

   ถนนกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 900.00 เมตร พร้อมไหล่ทาง

   ข้างละ 0.50 เมตร

๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๑๑ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล  ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง     บริเวณซอย 9 สายเอก - 2 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่  ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 2 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจนไป    บริเวณซอย 7 สาย 1-2 ขวา 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๕๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 ๓.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่2,3,13

   บริเวณซอย 8 ระหวา่งสาย1-2 ขวา

๔.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2,3

   บริเวณถนนซอย8 สายตรี-สายเอก

    ระยะทาง 1,000 เมตร

๕.โครงการซ่อมสร้างถนน หมู่ที่ ๒

บริเวณสาย1 ถึงสายตรี บริเวณซอย 8

๖.ซ่อมแซมถนน บริเวณถนนซอย 8

  สายตรี - เอก ระยะทาง1,000 เมตร

๗.โครงการซ่อมสร้างถนนบริเวณ ม. ๒

๘.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

๙.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร - 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

    แบบเคพซีลหมู่ที่ 2 ต.ช่องสาริกา

    บริเวณซอย 8 สาย 1-ตรี

     ถนนกวา้ง 6.00 ม. ยาว 500 ม.

    พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๕๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐.ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร  - 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

      แบบเคพซีล

      หมู่ที่ 2 ต าบลช่องสาริกา

      บริเวณซอย 8 สาย 1-ตรี

       ถนนกว้าง 6.00 เมตร

       ยาว 500.00 เมตร พร้อมไหล่

       ทางข้างละ 0.50 เมตร

๑๑.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร - ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

     แบบเคพซีล หมู่ที่ 2 

     ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอย 9

     สาย 1-ตรี ถนนกว้าง 6.00 ม.

     ยาว 2,000 ม.

     พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๕๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๘ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล  ๑.ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 3 ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง     บริเวณซอย 7 สาย 1-2 ขวา 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2,3 เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ ๓ ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป บริเวณถนนซอย8 สายตรี-สายเอก 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก     ระยะทาง 1,000 เมตร

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal  ๓.ซ่อมแซมถนน บริเวณถนนซอย 8

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐ สายตรี - เอก ระยะทาง1,000 เมตร

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal ๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด    บริเวณซอย 7 สายเอก-สายตรี

ตามแบบอบต.ก าหนด) ๕.โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณ หมู่ ๓

    ฝายซอย 7 สายเอก/สายตรี

๖.หมู่ที่ 3,13 โครงการยกระดับถนน

   บริเวณซอย 8 สาย ๑-2 และ

  ซอย ๙ สาย ๑-๒ หมู่ที่ ๒,๑๓

๗.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๕๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร - ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

   แบบเคพซีลหมู่ที่2,3,13 ต.ช่อง

   สาริกาบริเวณซอย 8 สาย 1-2 

 ถนนกว้าง6.00เมตรยาว2,000 ม.

   พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม.

๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๗ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง     บริเวณถนนซอย 10 ระหว่าง 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่      สายเอก-ตรี เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 4 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก    บริเวณซอย 11 สายเอก-ตรี

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal ๓.โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ หมู่ ๔

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐ ซอย 11 บริเวนสะพานเชื่อมต่อดีลัง

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal ๔.โครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 4,หมู่ที่13

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณซอย

ตามแบบอบต.ก าหนด)     11 ระหว่าง สาย 1-2

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๕๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

๖.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐

    แบบเคพซีลหมู่ที่4 ต.ช่องสาริกา

   บริเวณซอย 11 (สาย 1-ตรี)

   ถนนกว้าง 6.00 ม.

.   ยาว 1,100.00 ม.

    พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

๗.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล  - 493,000    493,000    493,000    493,000    

   คอนกรีต หมู่ที่ 4

   ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอย

   10/1 (สาย 1-ตรี) ถนนกว้าง

   4.00 เมตร ยาว 405.00

   เมตร หนา 0.15 เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๕๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๒๗ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง    บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแสงตะวัน 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 5 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป     บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่เพิ่มศักด์ิ

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก     หงษ์อุ่ม

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal ๓.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐    บริเวณถนนซอย 12 เดิมสาย 2-1

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal ๔.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด    บริเวณถนนซอยพิเศษหมู่บ้านทาน

ตามแบบอบต.ก าหนด)    ตะวัน ซอย 1

๕.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕

 บริเวณถนนซ.13 -สะพานห้วยส้ม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๕๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕

    บริเวณซ. 10 สาย 1-2 กลุ่มบ้าน

    นายลพ สอนสี

    กลุ่มบ้านนายดุสิต  พันธ์งาม

๗.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕

   บริเวณถนนตรงข้างวัดโคกสะอาด

๘.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕

กลุ่มบ้าน สมปอง สุดการุณ สายเอก

๙.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕

    บริเวณซอย ๑๐ สาย ๒-๑

๑๐.ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 

      บริเวณซอย ๑๒ เก่า สาย 1-2

๑๑.ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 

      บริเวณซอย ๑๓ สาย ๒-๑

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๕๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒.ยางมะตอยซ่อมแซมถนน

๑๓.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕

     บริเวณซอย 12  เดิมระยะทาง

      2,000 เมตร

๑๔.โครงการซ่อมแซมบริเวณ

      ไหล่ทางปากซอย 11

  ระหวา่งสาย ๑-๒ หมู่ที่ ๕,๑๓

๑๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

บริเวณทางเข้าทางบ้านกลุ่มบ้านคุณ

    ปราณี ทามี

๑๖.ปรับปรุงไหล่ทางทุกซอย

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

  บริเวณซอย 12 สาย 1-2 หมู่ที่ ๕

๑๘.ยางมะตอยซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๖๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๙.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีล  - 600,000    600,000    600,000    600,000    

หมู่ที่ 5 ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอย

   ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ หงษ์อุ่ม

    ถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๖๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล - 1,801,000 1,801,000 1,801,000 1,801,000

      หมู่ที่5 ต.ช่องสาริกา

    บริเวณซอย12 เก่า สาย 1-2 

       ถนนกว้าง 6.00  เมตร 

       ยาว ๘๘๕ เมตร

    พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

๒๒.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล - ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

     หมู่ที่ 5 ต.ช่องสาริกา

      บริเวณซอย 11 สาย 1-2

      ถนนกว้าง 6.00 เมตร

      ยาว 2,000.00 เมตร

    พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๖๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๒.งานปะซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ฯ  - 283,000 283,000 283,000 283,000

  โดยท าการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

  ลาดยางที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีขนาดพืน้

 ที่ปรับปรุงซ่อมแซมรวมกันไม่น้อยกวา่

   ๖๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ 5

   ต าบลช่องสาริกาบริเวณซอย13

   ส่ีแยกสาย 2-1

๒๓.ซ่อมสร้างลาดยาง  - 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000

    แบบเคพซีลหมู่ที่5 ต.ช่องสาริกา

    บริเวณซอย 10 สาย 1-2

     ถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง

     ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง

     ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่

 ด าเนินการไม่น้อยกว่า7,000 ตรม.

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๖๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๑๖ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง  ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง)บริเวณ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่    ถนนซอย 13 สาย 1 - คลองห้วยส้ม เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 6 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป  ๓.บริเวณซ.16 สาย1 - คลองห้วยส้ม 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก  ๔.บริเวณซ.17 สาย1 - คลองห้วยส้ม

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal  ๕.บริเวณ ซอย 16-17 สาย 2

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐  ๖.ซ่อมแซมถนนลาดยางช ารุด

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal     บริเวณซอย 13-14 สาย 1

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด ๗.ก่อสร้างถนนลาดยาง

ตามแบบอบต.ก าหนด)     บริเวณซอย 16 สาย 1-ห้วยส้ม

๘.ก่อสร้างถนนลาดยาง

     บริเวณซอย 17 สาย 1- 2

๙.ซ่อมแซมถนนลาดยาง

    บริเวณซอย 13-17 สาย 1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒



๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐.ซ่อมแซมถนนลาดยาง

      ถนนบริเวณซ.14-15สาย 1 ถึง

      ห้วยส้ม

๑๑.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง

ยางพารา บริเวณซอย 17 ห้วยส้ม-

สาย ๑

๑๒.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

๑๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

   ถนนบริเวณรอบหมู่บ้าน ส.ทวทีรัพย์

๑๔.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล - ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐

      หมู่ที่6 ต.ช่องสาริกา

       บริเวณซอย 17 (สาย 2-1) 

        ถนนกว้าง 6.00 เมตร 

         ยาว 1,000 เมตร

   พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๖๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๕.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล - ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐

  หมู่ที่6 ต.ช่องสาริกา บริเวณซอย 17

(สาย1-สะพาน)ถนนกวา้ง 6.00 เมตร 

    ยาว 98.00 เมตร   พร้อมไหล่ทาง

    ข้างละ0.50 เมตร

๑๖.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล - ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

     หมู่ที่ 6 ต.ช่องสาริกา 

     บริเวณซอย 16 (สาย1-2)

     ถนนกว้าง 6.00 เมตร 

     ยาว 2,000.00  เมตร

     พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๑๔ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง     บริเวณซอย 16 -17 สาย 3 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 7 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป     บริเวณซอย 16,17 สาย 2-3 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก ๓.ก่อสร้างถนนลาดยาง

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal     บริเวณซอย 16 สาย 2-3

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐  ๔.ซ่อมแซมถนนลาดยาง

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal      ถนนบริเวณถนนซอย17สาย 2-3 

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด      (ติดเขตต าบลชอนน้อย)

ตามแบบอบต.ก าหนด)  ๖.ซ่อมแซมถนนลาดยาง บริเวณซอย

      15-17 สาย 3

๘.โครงการซ่อม/สร้าง ถนนลาดยาง

    ซอย 13

๙.ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณ

    ซอย 17 สาย 2 สาย 4

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

๑๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล - ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

      หมู่ที่7 ต.ช่องสาริกา

      บริเวณซอย 16 (สาย2-3) 

      ถนนกว้าง 6.00 เมตร

      ยาว 2,000.00  เมตร

     พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

๑๒.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล - ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

      หมู่ที่7 ต.ช่องสาริกา

      บริเวณซอย 17 (สาย2-3)

       ถนนกว้าง 6.00  เมตร

       ยาว 2,000.00  เมตร

    พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๓.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

   แบบเคพซีลหมู่ที่7 ต.ช่องสาริกา

      บริเวณซอย 13 (สาย2-3)

      ถนนกว้าง 6.00 เมตร

      ยาว 2,000.00  เมตร

     พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

๓.ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบ  - 6,720,000   6,720,000   6,720,000   6,720,000   

    แอสฟัลติกคอนกรีต

    หมู่ที่ 7 ต าบลช่องสาริกา

     บริเวณซอย 16 (สาย 2-3)

      ถนนกว้าง 6.00 เมตร

     ยาว 2,000.00 เมตร 

     พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๗ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘,๑๐ ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง บริเวณซอย16,17 สาย 4 ท้ายซอย 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 8 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป     บริเวณแยกวัดถ้ าพรหมสวัสด์ิ 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก     -เข้าเข้า ซอย 14

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal ๓.โครงการซ่อม/สร้างถนนลาด

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐    ยางบริเวณซอย 14 บ้านซับเจริญ

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal        (700 เมตร) บริเวณซอย 13

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด         ๑,๕๐๐ เมตร

ตามแบบอบต.ก าหนด) ๔.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

๕.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

    แบบเคพซีลหมู่ที่8 ต.ช่องสาริกา

    บริเวณซอย 14

     ข้างวัดถ้ าพรหมสวัสด์ิ 

ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว 600.00  ม.

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๗๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร  - 4,200,000   4,200,000   4,200,000   4,200,000   

   แบบเคพซีล หมู่ที่ 8  ต าบล

   ช่องสาริกา บริเวณซอย 13

   (สาย 3-4) ถนนกว้าง 6.00

  เมตร ยาว 2,000.00 เมตร

   พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

๗.งานปะซ่อมผิวทาง  - 464,000 464,000 464,000 464,000

    แอสฟัลท์โดยท าการปรับปรุง

    ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็น

    หลุมเป็นบ่อ มีขนาดพื้นที่ปรับ

    ปรุงซ่อมแซมรวมกันไม่น้อยกว่า

    1,0๕0 ตารางเมตร หมู่ที่ 8,๑

    ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอย

    13 ส่ีแยกสาย 3-๔

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๗๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๘ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง     บริเวณรอบภูเขาเอราวัณ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ ๒.ก่อสร้างถนนและเส้นทาง เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 9 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป     จักรยานรอบแนวเขตเขาเอราวัณ 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก ๓.ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีล  - ๕๕๑,๐๐๐ ๕๕๑,๐๐๐ ๕๕๑,๐๐๐ ๕๕๑,๐๐๐

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal หมูที่ ๙ บริเวณซอย ๘ สาย ๔ เข้าเขา

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ ม.

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal  ๔.ถนนลาดยาง บริเวณซอย 7 สาย 

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด      4 -สาย 2 ระยะ   3,000 เมตร

ตามแบบอบต.ก าหนด)  ๕.ขุดเจาะถนน สาย 3334 (เพื่อให้

ท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว ลอดผ่านได้

บริเวณระหว่างกลุ่มบ้าน นายปิ่นทอง

   คุ้มรักษา ระยะทาง 15 เมตร)

๖.ถนนลาดยางบริเวณซอย ๗ สาย

   ๔-๒ ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๗๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.โครงการก่อสร้างขยายถนน 

 สาย 3334 หน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่สมบัติ 

ท้าวสาบุตร (หอดูนก และลานซากดึก

  ด าบรรพ์ไปยังหอดูนก)

๘.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๘ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘,๑๐ ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง บริเวณซอย16,17 สาย 4 ท้ายซอย 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 10 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป  ถนนลาดยางบริเวณซ.17 สาย 4- 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก     เข้าเขา ระยะทาง 2,500 เมตร

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal ๓.สร้างถนนยกระดับและถนนลาด

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐    ยางต่อจากเดิมเข้าคุ้งเขา บริเวณ

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal ซ.16 สาย4 ระยะทาง 1,000 เมตร

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด ๔.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ตามแบบอบต.ก าหนด)     ถนนบริเวณซอย 16

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๗๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕.โครงการถนนลาดยางบริเวณ

    ซอย 16 เข้าเขาสาย 4

๖.โครงการถนนลาดยางบริเวณ

    ซอย 17 เข้าเขา สาย 4

๗.ถนนลาดยางบริเวณซอย ๑๗

๘.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  - 1,597,000 1,597,000 1,597,000 1,597,000

   แบบเคพซีล หมู่ที่ 10

   ต.ช่องสาริกา บริเวณซอย 16 

   สาย 4 -เข้าเขา ถนนกว้าง

    6.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร

    พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๗๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๕ โครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง    บริเวณถนนซอย 1๗ สาย 3 - 4 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่     ติดต าบลชอนน้อย เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 11 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป ๒.บริเวณซอย 15,16,17, 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก สาย3-4 ต่อจากเดิม  (ถนนลาดยาง)

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal ๓.ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐     ถนนลาดยางหรือถนนยกระดับ

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal     บริเวณซอย 16

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด ๔.ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณซ.17

ตามแบบอบต.ก าหนด) ๕.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๗๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๕ โครงการ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง    บริเวณซอย 11 สาย 3-2 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ ๒.ก่อสร้างถนนลาดยาง เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 12 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป ถนนลาดยางบริเวณซอย 11 สาย 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก      สาย 3-2

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal ๓.โครงการซ่อมสร้างถนน หมู่ที่ ๑๒,๑๓

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐    บริเวณซอย 11 สาย 2-3

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal ๔.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด ๕.ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล - 2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   

ตามแบบอบต.ก าหนด)    หมู่ที่ 12  ต าบลช่องสาริกา

   บริเวณซ.11 (สาย2-3)

   ถนนกว้าง 6.00 เมตร 

    ยาว 1,000.00 เมตร

    พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๗๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน ๑๔ โครงการ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เคพซีล/ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงถนน/ยกระดับถนน/ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุง บริเวณซอย 10 สาย 2 -ถ้ ามโนรัตน์, 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -อบจ.

ขยายไหล่ทาง /ถนนซอยต่างๆ ถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่  ๒.บริเวณซอย 8,9 สาย 2 - สายเอก เดินทางสะดวก เหตุ  -กรมทาง

หมู่ที่ 13 ทาง ประชาชนและผู้ที่สัญจรไป  ๓.ถนนลาดยาง ซอย 7 สาย 1-4 3.ร้อยละที่อุบตัเหตุลดลง หลวงชนบท

มามีถนนใช้ในการคมนาคมสะดวก ๔.ถนนลาดยาง ซอย 7 สาย 1-2

(ถนนลาดยางแบบ Cap Seal ๕.ถนนลาดยาง ซอย ๘ สาย ๑-๒

ผิวจราจรกว้าง๖เมตรยาว๑,๐๐๐ ๖.ถนนลาดยาง ซอย 9 สาย 1-2 ซอย 10

เมตร พร้อมไหล่ทาง Cap Seal  ๗.ถนนลาดยาง บริเวณซ.7/1 สาย2

ข้างละ ๐.๐๕ เมตร รายละเอียด  ๘.ถนนลาดยางบริเวณซ.9/1สาย1-2 

ตามแบบอบต.ก าหนด)  ๙.ถนนลาดยาง บริเวณซ.7 สาย2-4 

 ๑๐.ถนนลาดยางบริเวณซ.8 สาย 1-2

๑๑.โครงการซ่อมสร้างถนน ม. ๑๒-๑๓

      บริเวณซอย 11 สาย 2-3

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๗๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒.ยางมะตอย ซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน

๑๓.โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณ  - 50,000      50,000      50,000      50,000      

       ซอย 10 ข้างบ้าน นางอรุณ

       พุฒเนียม หมู่ที่ 13 ต าบล

   ช่องสาริกา ระยะทาง 300 เมตร

๑๔ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง   จ้านวน ๑๗ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ     กลุ่มบ้านนางนิตยา เอี่ยมสะอาด 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก ๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  ๑   บริเวณกลุ่มทางเข้าบ้านนายณรงค์ชัย 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

  ประมูลศิลป์

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ

    กลุ่มบ้านนายประเสริฐ เตโช

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ

    ถนนซอย 12 สาย ๒-๓

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๗๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีต

    สาย 2-3

๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีต

กลุ่มบ้านนางสุภาพร กล่ินชาติ 

๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีต

    บริเวณถนนซอย 12 สาย 3

๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีต

    ซอยต้นไทร,ซอยเข็มกลัด

๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยเข็มกลัด

๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีต

   นางสง่า  พันธบ์ุบผา สาย ๓ หมู่ที่ ๑

 ๑๐.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตบริเวณ

       ซ.พิเศษท้ายซอย

 ๑๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ

      ซ.บ้านนางอมรรัตน์  เข็มกลัด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๗๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒.โครงกา่รกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

       ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 1

๑๓.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

      หมู่ที่ 1  ต.ช่องสาริกา

      บริเวณซอยข้างร้านละอองดาว 

   ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 110 ม.

      หนา 0.15 เมตร

๑๔.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต - ๑๙๑,๐๐๐ ๑๙๑,๐๐๐ ๑๙๑,๐๐๐ ๑๙๑,๐๐๐

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต าบลช่องสาริกา

     บริเวณซอยพิเศษ

     ถนนกว้าง5.00 ม. 

     ยาว 55.00 ม.หนา0.15 เมตร

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๘๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๕.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๘,๐๐๐

     หมู่ที่ 1 ต าบลช่องสาริกา

     บริเวณซอยบ้านเข็มกลัด 

  ถนนกวา้ง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.

   หนา 0.15 เมตร

๑๖.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต - ๔๑๖,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐

     เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

     ต าบลช่องสาริกา

     บริเวณซอยข้างร้านล้างรถ 

     ถนนกว้าง 4.00 ม. 

 ยาว 150.00 ม.หนา0.15 เมตร

๑๗.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต - ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๘,๐๐๐

 เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1  ต าบลช่องสาริกา 

   บริเวณซอยบ้านช่างเสริฐ 

  ถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๘๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๕ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน โครงก่ารก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 2 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  2 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ

สัญจรไปมาได้สะดวก

๑๖ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๓ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑.บริเวณซ. 7 สายเอก-สายตรี ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ๒.โครงก่ารก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก     ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 3 เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  3 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ๓.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน     เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ     ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอย 7

สัญจรไปมาได้สะดวก     สายตรี - เอก ถนนกว้าง 4 ม.

    ยาว 500 เมตร หนา 0.15 ม.

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๘๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๗ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๓ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอรกรีต ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ บ้านนางพยูร ใบบัว 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก ๒.โครงกา่รกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  4 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 4 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๓.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ที่ 4 - ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ต าบลช่องสาริกา  บริเวณซอย 10/2

สัญจรไปมาได้สะดวก  (สาย 1-ตรี) ถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

๑๘ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๙ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน  ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ     ซ.10 สาย 1-2 ระยะทาง350 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก     เมตร บ้านนายลพ  สอนสี เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  5 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง  ๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน     ซ.11 สาย 1-2 ระยะทาง500

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ     เมตร บ้านนายมนัส โพธิ์ทองดี

สัญจรไปมาได้สะดวก

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๘๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 ๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ

     ซ.10 สาย 1-2 ระยะทาง500

    เมตร บ้านนายทองค า วงษ์ตา

 ๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ

     ซ.10 สาย 1-2 ระยะทาง 350

  เมตร บ้านนายส้มล้ิม เล่ียมจันทร์

 ๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ

     ซ. บ้านนายเพิ่มศักด์ิ หงษ์อุ่ม

 ๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ

    ซอยพิเศษข้างหมู่บ้านทานตะวัน

    ระยะทาง 300 เมตร

๗.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต

    กลุ่มบ้านนายลพ สอนสี กลุ่มบ้าน

     ศิริลักษณ์ วันจันทร์

๘.โครงกา่รกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

    ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 5

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๘๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ๒๘๓,๕๐๐ ๒๘๓,๕๐๐ ๒๘๓,๕๐๐ ๒๘๓,๕๐๐

    หมู่ที่ 5 ต.ช่องสาริกา

     บริเวณซ.10 (สาย 1-2)

     ถนนกว้าง 3.50 เมตร

  ยาว 135.00เมตร  หนา 0.15 เมตร

   (ซอย บ้านนายลพ สอนสี)

๑๙ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑.บริเวณซอย ๑๔ หน้าบ้าน ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ นายบัญดิษฐ์ หมู่ทอง (ซ่อมแซมท่อ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก     ข้ามถนน คสล.ช ารุด) เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  6 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ๒.โครงกา่รกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน     ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ

สัญจรไปมาได้สะดวก

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๘๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๐ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๓ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑.โครงกา่รกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ    ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 7 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก ๒.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต - ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  7 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง      เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน      ต าบลช่องสาริกา

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ       ซอยพ่อเสง่ียมแม่พันธ์

สัญจรไปมาได้สะดวก   ถนนกว้าง 3.50 ม.ยาว 350 ม.

       หนา 0.15 เมตร

๓.ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  - 6,720,000   6,720,000   6,720,000   6,720,000   

    แบบแอสฟัสติกคอนกรีต

    หมู่ที่ 7 ต าบลช่องสาริกา

    บริเวณซอย 13 (สาย 2-3)

    ถนนกว้าง 6.00 เมตร

    ยาว 2,000.00 เมตร 

     พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๘๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๑ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๓ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ทางเข้าโรงเรียนหนองโพธิ์ โรงเรียน 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก รวมไฟฟ้าส่องสวา่ง เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  8 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ๒.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน    ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 8 - ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ๓.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สัญจรไปมาได้สะดวก     ร.ร.บ้านหนองโพธิ์

    หมู่ที่ 8  ต าบลช่องสาริกา

ถนนกวา้ง 4.00 ม.  ยาว 130.00 ม. 

   หนา 0.15 เมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๘๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๒ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑.โครงกา่รกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ    ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 9 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก ๒.เทคอนกรีต หมู่ที่ 9 ต าบลช่องสาริกา - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  9 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง    ขนาดกว้าง1.00 ม.หนา0.50 ม. 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน    ยาว 4.00 เมตร (2 ช่วง) พร้อม

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ    การ์ดเรล(Guard Rail) 

สัญจรไปมาได้สะดวก     ยาว 12.00 เมตร

๒๓ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๓ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑.โครงการซ่อม/สร้างถนน ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ  คอนกรีต บริเวณซอย 16 และบริเวณ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก   ซอย 17 เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  10 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน     ถนนคอนกรีต บริเวณซอย 16

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ๓.โครงกา่รกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

สัญจรไปมาได้สะดวก    ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 10

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๘๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๔ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน โครงก่ารก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 11 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  11 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ

สัญจรไปมาได้สะดวก

๒๕ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๓ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑. โครงการซ่อมแซมถนน ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ คอนกรีต บริเวณซอย 11 ทางแยก 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก      เข้าบ้านผู้ช่วยสมจิต เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  12 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ๒.โครงกา่รกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน     ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ

สัญจรไปมาได้สะดวก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๘๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐

    หมู่ 12 ต าบลช่องสาริกา

    บริเวณซอยอู่รุ่งโรจน์

    ถนนกว้าง 3.50 เมตร 

    ยาว135.00 ม.หนา0.15 เมตร

๒๖ โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง จ้านวน ๔ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

เหล็ก (คสล.) ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน ๑.บริเวณ ซ.7/1,ซ.7 พิเศษ ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  

ก่อสร้าง /ปรังปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ๒.บริเวณซอย ๖ เข้าหมู่บ้าน 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

ขยายถนน สัญจรไปมาได้สะดวก     (ก่อสร้างถนนคอนกรีต) เดินทางสะดวก เหตุ

หมู่ที่  13 เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง ๓.โครงกา่รกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 3.ร้อยละทีอ่บุัติเหตุลดลง

ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยายถนน     ขยายถนนคอนกรีต หมู่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ๔.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ๑,๕๑๓,๐๐๐ ๑,๕๑๓,๐๐๐ ๑,๕๑๓,๐๐๐ ๑,๕๑๓,๐๐๐

สัญจรไปมาได้สะดวก    หมู่ที่ 13  ต าบลช่องสาริกา

    บริเวณซอยพิเศษ 7/1

    ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

    560.00 เมตร หนา0.15 เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๙๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน ๓ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ๑.ข้างหมู่บ้านประกายรุ้ง ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ     (ถนนลูกรัง) 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก  ๒.ซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณซอย เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ    12 เดิม ระหวา่งสาย 2-3 ระยะทาง 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

หมู่ที่ ๑     1 กิโลเมตร

 ๓.ซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณซอย 

    12 เก่า สายส่ีถึงซอยพิเศษ

๒๘ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 2

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๙๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๙ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 3

๓๐ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน ๒ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน  ๑.ลงถนนหินคลุก บริเวณตรงข้าม ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ วัดเทพชัยมงคล ถนนซอย 10 สาย 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก เอก-ตรี เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ ๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคุก 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 4 บริเวณซอยต่างๆ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒



๙๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๑ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน ๒ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ๑.บริเวณซอย 10บ้านนายลพ สอนสี ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ ๒.บริเวณซอย 10 บ้าน 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก     นายส้มล้ิม เลียมจันทร์ เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 5

๓๒ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน ๙ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ๑.ซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6  - 35,000      35,000      35,000      35,000      ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ    ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอยบ้าน 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก    นายโทน ถนนกว้าง 4.00 เมตร เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ   ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 6 ๒.ซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6  - 20,400      20,400      20,400      20,400      

    ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอยบ้าน

     นายสายยทุธ ซอย 17 ถนนกวา้ง

     4.00 เมตร ยาว 300.00เมตร

     หนา 0.15 เมตร

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๙๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.ซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6  - 19,000      19,000      19,000      19,000      

    ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอย 17

    บ้านนางสุพร เบิกบาน ถนนกว้าง

  3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๘.ซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6  - 18,500      18,500      18,500      18,500      

    ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอยบ้าน

    นายวชิัย หวานใจ ซอย ๑๔ สาย ๑-๒

    ถนนกวา้ง 3 ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๙.ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเข้าบ้าน  - 14,800      14,800      14,800      14,800      

   นางระเบียบ บริเวณซอย ๑๕-๑๖

   สาย 1  หมู่ที่ ๖ ต.ช่องสาริกา

    ระยะทาง 250 เมตร ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม.

๑๐.ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย ๑  - ๑๗,๗๐๐ ๑๗,๗๐๐ ๑๗,๗๐๐ ๑๗,๗๐๐

   ซอย ๑๖-๑๗ ซอยบ้านนางนาน

   ขุนวิเศษ หมู่ที่ ๖ ต.ช่องสาริกา

   กว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม.

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๙๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๓ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ บริเวนซอยต่างๆ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ 3.ร้อยละทีอ่บุัติเหตุ

หมู่ที่ 7 ลดลง

๓๔ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ หมู่ที่ 8  ต าบลช่องสาริกา 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก ซอย 14 เข้าฝายบ้านหนองโพธิ์ เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ ระยะทาง 200 เมตร 3.ร้อยละทีอ่บุัติเหตุ

หมู่ที่ 8 ลดลง

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๙๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๕ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน ๑๒ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ๑.ซ่อมแซมและขยายถนน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ    แบบหูช้างท่อเหล่ียม บริเวณปากทาง 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก    เข้าถนนซอย 7 ฝ่ังศาลากลุ่มแม่บ้าน เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ ๒.เขาเอราวัณ(ปรับปรุงเส้นทาง) 3.ร้อยละทีอ่บุัติเหตุ

หมู่ที่ 9  ๓.ซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณซอย ลดลง

  8 พิเศษ รวมระยะทาง 1,500 เมตร

๔.โครงการปรับปรุงขยายไหล่

    ทางบริเวณฝ่ังตรงข้ามแหล่งศึกษา

  ธรรมชาติ 83*4 เมตร(สถานที่จอดรถ

   ผู้มาศึกษาดูงาน)

๕.โครงการขยายไหล่ทางบริเวณ

   ปากซอย 7 

๖.โครงการถนนหินคลุกจากบริเวณซาก

   ดึกด าบรรพ์

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒



๙๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 ๗.โครงการถนนหินคลุกจากบริเวณ

    ซากดึกบรรพ์ไปยังหอดูนก

๘.โครงการซ่อมถนนหินคลุก  - 130,000    130,000    130,000    130,000    

   หมู่ที่ 9 ต าบลช่องสาริกา

   บริเวณซอย 6 สาย 4-2 โค้งเขา

๙.โครงการซ่อมถนนลงหินคลุก  - 50,000      50,000      50,000      50,000      

   หมู่ที่ 9 ต าบลช่องสาริกา

   บริเวณซอย 7 สายส่ีเข้าเขา

    ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว

    500.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

๑๐.ซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย ๔  - ๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐

   โค้งเขา หมู่ที่ ๙ ต าบลช่องสาริกา

   ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง

   ๓๐๐ เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๙๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑.ก่อสร้างถมดินลูกรัง ลานเอนก - ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐

  ประสงค์ หมู่ที่ 9 ต าบลช่องสาริกา

     บริเวณที่ท าการกลุ่มแม่บ้าน

     (ศูนย์สาธิตการตลาด)กว้า6.00

     เมตร ยาว 30.00 เมตรสูงเฉล่ีย

     1 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ า 

     คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1

     เมตร จ านวน 32 ท่อน

๑๒.ก่อสร้างถมดินลูกรัง ลานเอนก - ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐

  ประสงค์หมู่ที่ 9 ต าบลช่องสาริกา

     บริเวณริมทางหลวงชนบท

     หมายเลข 3334กว้าง 6.00 

     เมตร ยาว 82.00 เมตร สูงเฉล่ีย

     2 เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๙๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๖ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน ๓ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ๑.โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก  - 20,400 20,400 20,400 20,400 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ     หมู่ที่ 10 ต าบลช่องสาริกา บริเวณ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก     ซอย 16 เข้าเขา ถนนกว้าง ๔ ม. เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ     ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 3.ร้อยละทีอ่บุัติเหตุ

หมู่ที่ 10 ๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  - 20,400 20,400 20,400 20,400    ลดลง

    บริเวณซอย 17/๑ (เข้าเขา) สาย ๔

ม. 10 ต.ช่องสาริการะยะทาง ๓๕๐ ม.

๓.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซ.๑๗  - ๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐

สาย ๔-เข้าเขา หมู่ที่ ๑๐ ต.ช่องสาริกา

๓๗ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ 3.ร้อยละทีอ่บุัติเหตุ

หมู่ที่ 11    ลดลง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๙๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๘ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ 3.ร้อยละทีอ่บุัติเหตุ

หมู่ที่ 12    ลดลง

๓๙ โครงการถนนหินคลุก/ลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน จ้านวน ๖ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน/  ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน  ๑.ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอย ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก  -อบจ.

ขยายถนน/ซ่อมแซมถนน/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ     10/1 สาย2 2.ร้อยละของประชาชน 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั  -กรมทางหลวง

ยกระดับถนน/ขยายไหล่ทาง, สัญจรไปมาได้สะดวก ๒.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  - ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ เดินทางสะดวก เหตุ

บริเวณซอยต่างๆ    ซอย ๖ สาย ๔ หมู่ที่ ๑๓,๙ 3.ร้อยละทีอ่บุัติเหตุ

หมู่ที่ 13   ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร    ลดลง

   ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓.ซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 13  - 20,400 20,400 20,400 20,400

   ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอยบ้าน

   นายสมาน ซอย ๑๐/๑ ถนนกว้าง

   4.00 เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

๔.ซ่อมแซมถนนหินคลุก  - 126,000 126,000 126,000 126,000

  บริเวณซอย 8 ระหว่างสาย

  1-2 หมู่ที่ 13 ต าบลช่องสาริกา

  ระยะทาง 2,000 เมตร

  ๕. ซ่อมแซมถนนหินคลุก  - 126,000 126,000 126,000 126,000

  บริเวณซอย 9 ระหว่างสาย 1-2

  หมู่ที่ 13 ต าบลช่องสาริกา 

  ระยะทาง 2,000 เมตร

๖. ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย ๑๓  - ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐

    สาย ๔ เข้าเขา หมู่ที่ ๘ ต.ช่องสาริกา

   ระยะทาง ๖๕๐ เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๐๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๐ โครงการก่อสร้างการ์ดเรล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ านวน 1 โครงการ - 120,000 120,000 120,000 120,000 1.ร้อยละของแนวการ 1.ประชาชนและผู้ที่  -กองช่าง

(Guard Rail)  หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างการ์ดเรล หมู่ที่ 9 การป้องกันอุบัติเหตุ    สัญจร

ต าบลช่องสาริกา (Guard Rail)  หมู่ที่ 9 ก่อสร้างการ์ดเรล (Guard Rail)หมู่ที่ 9 3.ร้อยละของอุบัติเหตุ ผ่านไปมาเดินทาง

บริเวณซอย 7 สาย 4-2 ต าบลช่องสาริกา ต าบลช่องสาริกา ที่ลดลง    สะดวก

ยาว 40.00 เมตร บริเวณซอย 7 สาย 4-2 บริเวณซอย 7 สาย 4-2 2.ท าให้ลดการเกิดอุบัติ

ยาว 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร เหตุบนท้องถนน

๔๑ โครงการก่อสร้างการ์ดเรล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ านวน 1 โครงการ - 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละของแนวการ 1.ประชาชนและผู้ที่  -กองช่าง

หมู่ที่ 11 ต าบลช่องสาริกา โครงการก่อสร้างการ์ดเรล หมู่ที่ 11 การป้องกันอุบัติเหตุ    สัญจร

2 ช่วง บริเวณซอย16 สาย3-4 หมู่ที่ 11 ต าบลช่องสาริกา โครงการก่อสร้างการ์ดเรล 3.ร้อยละของอุบัติเหตุ ผ่านไปมาเดินทาง

ยาว 12 เมตร 2 ช่วง บริเวณซอย16 สาย3-4 หมู่ที่ 11 ต าบลช่องสาริกา ที่ลดลง    สะดวก

ยาว 12 เมตร 2 ช่วง บริเวณซอย16 สาย3-4 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

ยาว 12 เมตร เหตุบนท้องถนน

๔๓ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

เหตุ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๑๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๔ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนที่ได้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 2 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

เหตุ

๔๕ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 3 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

เหตุ

๔๖ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ซ่อมแซมสะพาน(ช ารุด) ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 4 การคมนาคมสะดวก บริเวณซอย 11 ทางเชื่อมต าบลดีลัง 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

เหตุ

๔๗ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ที่สัญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 5 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกิดอุบติั

เหตุ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๐๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๘ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 6 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

เหตุ

๔๙ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ๑.โครงการซ่อมสร้างสะพาน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 7 การคมนาคมสะดวก บริเวณซอย 16-17 สาย 3 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เหตุ

หัว-ท้ายสะพาน บริเวณซอย 16-17

สาย 3

๕๐ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 8 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

เหตุ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๐๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๑ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 9 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

เหตุ

๕๒ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 10 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

เหตุ

๕๓ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 11 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

เหตุ

๕๔ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 12 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

เหตุ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๐๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๕ ก่อสร้างถนนน้ าล้น/ขยายถนน เพื่อให้ประชาชน   และผู้ที่สัญจร จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละระยะทางของ 1.ประชาชนและผู้ทีสั่ญจร  -กองช่าง

ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุงถนน ผ่านไปมามีถนนส าหรับใช้ใน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านไปมาเดินทางสะดวก

หมู่ที่ 13 การคมนาคมสะดวก 2.ท าใหล้ดการเกดิอบุัติ

เหตุ

๕๖ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน ๒ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน หมู่ที่ 1 ขุดลอกร่องน้ าปั้นคันบริเวณ มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน ถนนสาย 21 -สายพิเศษ ได้สะดวก  -กองช่าง

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ขุดลอกทางระบายน้ าบริเวณ

บริเวณบริษัทเพ็ทโฟกัสถึงฝายเก็บน้ าซับ

๕๗ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน ได้สะดวก  -กองชา่ง

หมู่ที่ 2

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๐๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๘ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน ได้สะดวก  -กองชา่ง

หมู่ที่ 3

๕๙ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน ๒ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน  ๑.ก่อสร้างสะพานที่ช ารุด บริเวณ มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน     ซอย 11 ระหว่างสายเอก-ตรี ได้สะดวก  -กองชา่ง

หมู่ที่ 4 ๒.ซ่อมแซมสะพาน(ช ารุด)

๖๐ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน ได้สะดวก  -กองช่าง

หมู่ที่ 5

๖๑ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน  ซ่อมแซมคอสะพานโดยเสริมหูช้าง มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน  บริเวณซอย 15  สาย 1-2 ได้สะดวก  -กองช่าง

หมู่ที่ 6

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๐๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖๒ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน ๖ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน ๑.ก่อสร้างสะพานคอนกรีต มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน    บริเวณถนนซอย 16-17 สาย 3 ได้สะดวก  -กองช่าง

หมู่ที่ 7    กลุ่มบ้านนายสนธิ์ เนตรสงคราม

 ๒.บริเวณ ซอย ๑๗ สาย ๓

  บ้านนายโสภณ โพธิ์ใหญ่ (ก่อสร้าง

  สะพานข้ามห้วย) ,บริเวณซอย ๑๗

๓.บริเวณซอย ๑๗ สาย ๓

   บ้านนายวันชัย จริตเพ็ชร

   (ซ่อม/สร้างคอสะพาน)

๔.โครงการซ่อมสร้างสะพาน

   บริเวณซอย 16-17 สาย 3

๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

หัว-ท้ายสะพาน ซอย 16-17 สาย ๓

๖.ซ่อมแซมคอสะพานโดยเสริมหูช้าง

   บริเวณซอย๑๔-๑๕ สาย ๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒



๑๐๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖๓ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน ได้สะดวก  -กองช่าง

หมู่ที่ 8

๖๔ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน ได้สะดวก  -กองช่าง

หมู่ที่ 10

๖๕ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน บริเวณซอย ๑๖ สาย ๓-๔) มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน (ก่อสร้างสะพาน) ได้สะดวก  -กองช่าง

หมู่ที่ 11

๖๖ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน ได้สะดวก  -กองช่าง

หมู่ที่ 12

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๐๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖๗ ก่อสร้างสะพาน คสล./ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของสะพานได้ การระบายน้ ามคีวามรวด  -ทางหลวงชนบท

ขยายสะพาน/ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน มาตรฐาน เร็วและการสัญจรไปมา  -กรมส่งเสริม

ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน ได้สะดวก  -กองช่าง

หมู่ที่ 13

๖๘ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๖ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ๑.บริเวณบ้านนางจ าเนียร ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง   ข าขัน ปากทางพิเศษ 2.ร้อยของประชาชนมี

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า ๒.บริเวณหน้าบ้านนางตลับ ยังดี น้ าใช้ในการอปุโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ     (หน้ามหพันธ์)  บริโภค

หมู่ที่ ๑ ๓.ขุดร่องทางระบายน้ า

    บริเวณซ.12 เก่า- ซ.13 สาย 2

๔.วางท่อลอดเหล่ียมบริเวณ

 ซ.12 เก่าเข้าซ. พิเศษจ านวน 2 จุด

๕.ขุดลอกร่องน้ าปั้นคันบริเวณ

    ถนนสาย 21 -สายพิเศษ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๑๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖.ขุดลอกทางระบายน้ าบริเวณ

   บริษัทเพ็ทโฟกัสถึงฝายเก็บน้ าซับ

    ตะเคียน

๖๙ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๒ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ๑.บริเวณซอย ๙ สายเอก-สายตรี ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง     (ปรับปรุงท่อระบายน้ า) 2.ร้อยของประชาชน

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า ๒.บริเวณ ซอย ๘-๙ สายตรี มนี้ าใช้ในการอปุโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ   (ขุดร่องระบายน้ า) บริโภค

หมู่ที่ 2

๗๐ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งในการก่อสร้าง จ้านวน  -  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง 2.ร้อยของประชาชน

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า มนี้ าใช้ในการอปุโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ บริโภค

หมู่ที่ 3

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๑๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๑ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๓ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ๑.ขุดร่องทางระบายน้ า ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง    บริเวณซอย 11 สายเอก-ตรี ถึง 2.ร้อยของประชาชน

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า    บริเวณคลองห้วยส้ม มนี้ าใช้ในการอปุโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ ๒.ขุดร่องทางระบายน้ า บริโภค

หมู่ที่ 4   บริเวณซอย 9-11 สายเอก,สายตรี

๓.โครงการขุดร่องระบายน้ า

   บริเวณถนนสายตรี บริเวณซอย 9

   ถึงซอย 10

๗๒ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๑๒ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ๑.วางท่อระบายน้ าบริเวณหน้า ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง     บริษัทบีฟู๊ดส์โปรดักส์ จ ากัด 2.ร้อยของประชาชน

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า ๒.ซอย ๑๐,๑๑, ๑๒ สายเอก มนี้ าใช้ในการอปุโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ    (ขุดร่องระบายน้ า) บริโภค

หมู่ที่ 5 ๓.ขุดร่องทางระบายน้ า

   บริเวณสองข้างทางตลอดทั้งสาย

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๑๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔.ซ.12 เดิม- ซ.13 สายเอก

๕.ขุดร่องทางระบาย

บริเวณซ.13 สายเอก-2 (ตลอดสาย)

๖.วางท่อลอดเหล่ียม

บริเวณซอย 11 หน้าบ้านนายถมยา

    รัศมีทอง กว้าง 15 เมตร

๗.ขุดร่องระบายน้ า

บริเวณซอย10-11 สายเอก-สายตรี

๘.โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า

 บริเวณ(หน้าบ้านนายวโิรจน)์ถึงสะพาน

     จากซอย 11 ถึงสาย 21

๙.ขุดลอกทางระลายน้ า

   บริเวณซอย 10 ซอย 11 สายเอก

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๑๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐.ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. รูปตัวยู - ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐

     ขนาด0.5x0.5 ม.

     ความยาวทั้งหมด 18 เมตร

    และวางท่อระบายน้ า คสล.

    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    1.00เมตร  จ านวน 118 ท่อน 

    บริเวณถนนสายเอก หมู่ที่ 5

  หมู่บ้านพิชญาวิล ต าบลช่องสาริกา

๑๑.ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยู - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

    ขนาด 0.50x0.50 เมตร

    ความยาว ทั้งหมด 50 เมตร

    และวางท่อระบายน้ า คสล.

    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1 เมตร

    จ านวน 50 ท่อน บริเวณถนน

สายเอก หมู่ที่ 5 หน้าบริษัทบีฟูดส์

    ต าบลช่องสาริกา

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒



๑๑๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒.โครงการขุดลอกทางระบายน้ า - ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐

    หมู่ที่ 5 ต าบลช่องสาริกา

    ระหว่างซอย 13 สาย 1-2

    ยาว 1,000 เมตร

๗๓ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๑๐ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ๑.บริเวณซ.15 (วางท่อคลองส่งน้ าห้วยส้ม) ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง ๒.บริเวณซอย 14 สาย ๑-๒ 2.ร้อยของประชาชน

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า    หน้าบ้านนายบัญดิษฐ์ หมู่ทอง มนี้ าใช้ในการอปุโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ ๓.บริเวณซอย 14-15 บริโภค

หมู่ที่ 6     สาย 1-2 (วางท่อบล๊อก)

๔.บริเวณซอย ๑๖ สาย ๑-๒(ขุดร่องระบายน้ า)

๕.ขุดร่องระบายน้ าข้างทาง

   บริเวณซอย 17 สาย 1-2

๖.ขุดลอกทางระบายน้ า ระหว่าง  - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

   ซอย ๑๔-๑๕ สาย ๑ หมู่ที่ ๖

   ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒



๑๑๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.ขุดลอกคลองระบายน้ าข้างถนน - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

 บริเวณซอย 1๓-๑๔ สาย ๑ หน้าบ้านนายผล   วงเค่ือม

๘.วางท่อคลองส่งน้ าห้วยส้ม

  ซอย 15 ยาวประมาณ 300 เมตร

๙.โครงการขุดลอกทางระบายน้ า - ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐

    หมู่ที่ 6 ต าบลช่องสาริกา บริเวณ

    ซอย 14 สาย 1-2 ยาว ๑,๕๐๐ ม.

๑๐.ขุดลอกทางระบายน้ า ระยะทาง  - ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐

๒,๐๐๐ ม. ระว่างซอย ๑๓ สาย ๑-๒ หมู่ที่ ๖

๗๔ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๖ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ๑.บริเวณซอย ๑๔ (ท่อลอด ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง เหล่ียมทางข้ามวัดสว่างอารมณ์) 2.ร้อยของประชาชน

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า ๒.ขุดร่องระบายน้ าข้างทาง มนี้ าใช้ในการอปุโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ บริเวณซอย 14-15 สาย 3 บริโภค

หมู่ที่ 7 ๓.ขุดร่องระบายน้ าข้างทาง

บริเวณซอย 16-17 สาย 3

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๑๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔.ขุดร่องระบายน้ าข้างทาง

    บริเวณซอย 14-15 สาย 2

๕.วางท่อลอดเหล่ียมบริเวณ

    ซอย 14 สาย 3

๖.ขุดลอกทางระบายน้ า - 60,000 60,000 60,000 60,000

    หมู่ที่ 7 ต าบลช่องสาริกา

    บริเวณซอย 14 สาย 2-3

    (ขุดลอกทางระบายน้ ายาว

     ประมาณ 800 เมตร)

๗๕ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ บริเวณซอย 15 สาย 4-3 ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง ฝายน้ าล้น(วางท่อลอดเหล่ียม) 2.ร้อยของประชาชน

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า มนี้ าใช้ในการอปุโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ บริโภค

หมู่ที่ 8

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๑๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๖ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๑๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ๑.ขุดร่องระบายน้ าถนน ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง  บริเวณถนนซอย 8 พิเศษ (ฝ่ังภูเขา) 2.ร้อยของประชาชนมีน้ า

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า ๒.บริเวณซอย 6 พิเศษ ใช้ในการอุปโภคบริโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ ๓.ขุดเจาะถนนสาย 3334เพือ่วางท่อ

หมู่ที่ 9     ประปาขนาด 2 นิ้ว ลอดผ่านได้ 

๔.บริเวณกลุ่มบ้านนายปิ่นทอง

   คุ้มรักษา

๕.บริเวณสาย ๔ (ขุดท่อลอดถนน)

๖.ซอย ๖ ,ซอย ๗,ซอยบ้าน

 ผู้ช่วยปรีชา  (ขุดร่องทางระบายน้ า)

๗.โครงการขุดร่องระบายน้ า

   บริเวณต้ังแต่ กม 9 ถึง กม 10

    ฝ่ังซ้าย ถนนสาย 3304

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๑๑๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘.โครงการก่อสร้าง

   ท่อลอดเหล่ียม บริเวณศูนย์สาธิต

การตลาด ม. 9 ประมาณ 30 เมตร

๙.โครงการปรับปรุงระบบประปา

   (วางท่อเมนเพิ่ม)บริเวณซอย 7

   กลุ่มบ้านนายปกรณ์ เกตุพันธ์

๑๐.ขุดลอกร่องระบายน้ า

     บริเวณ ซอย 7 สาย 4-สาย 2 

      หมู่ที่ 9,13

๑๑.โครงการขุดร่องระบายน้ า

    บริเวณซอย 7 ถึงซอย 8 พิเศษ

     ถนนสาย 3332

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๑๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๗ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ โครงการวางท่อประปา ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง ขนาด 2-3 นิ้ว จากบ้านนายหวิดถึง 2.ร้อยของประชาชนมีน้ า

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า บ้านนายจันทร์ บริเวณซอย 16 ใช้ในการอุปโภคบริโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ สาย๔

หมู่ที่ 10

๗๘ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ บริเวณซอย 16 สาย 3-4 ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง วางท่อลอดเหล่ียม 2.ร้อยของประชาชนมีน้ า

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า ใช้ในการอุปโภคบริโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ

หมู่ที่ 11

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๒๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา  จัดสร้าง  ปรับปรุง  บา้รุงรักษาถนน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๙ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๒ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ๑.บริเวณซอย ๑๐-๑๑ ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง    สาย๔ จากบ้านนายสงบ คุ้มวงษ์ 2.ร้อยของประชาชนมีน้ า

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า ๒.สาย ๔ โค้งวัดช่องใน ใช้ในการอุปโภคบริโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ    (ขุดร่องระบายน้ า)

หมู่ที่ 12

๘๐ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้าง จ้านวน ๒ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของการวางท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมใน  -กองช่าง

ซ่อมแซม/ ฝังท่อ/ท่อระบายน้ า ปรับปรุง,ซ่อมแซม ฝังท่อ ๑.ซอย ๙-๑๐ สาย ๑-๒ ทีไ่ด้มาตรฐาน หมูบ่้าน  

ท่อลอดเหล่ียม /รางระบายน้ า/ ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหล่ียม ราง     (ขุดร่องระบายน้ า) 2.ร้อยของประชาชนมีน้ า

ขุดลอกทางระบายน้ า/วางท่อ ระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า ๒.ขุดลอกร่องระบายน้ า ใช้ในการอุปโภคบริโภค

ท่อคสล./ วางท่อต่างๆ    บริเวณ ซอย 7 สาย 4-สาย 2 

หมู่ที่ 13     หมู่ที่ 9,13

รวมแนวทางที่ ๑.๑ จ านวน ๓๐๓ โครงการ เปน็เงิน(บาท) ๒๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒๔,๖๖๖,๙๐๐ ๓๒๔,๖๖๖,๙๐๐ ๓๒๔,๖๖๖,๙๐๐ ๓๒๔,๖๖๖,๙๐๐

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๒๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ ๑ และชุมชน และชุมชน ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงชนบท

๘๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 2 และชุมชน บริเวณซ.9 (ที่ดินที่ได้รับการจัดสรร ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง จากนิคม) ทางหลวงชนบท

๘๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 3 และชุมชน ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงชนบท

๘๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๕ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 4 และชุมชน     บริเวณถนนสายเอก ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงชนบท

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๒๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

   บริเวณตรงข้ามวัดเทพชัยมงคล

    ซอย 10 สายเอก-สายตรี

๓.บริเวณซอย 9-11 สายเอก

๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้า

   บริเวณทางเข้าซอยบ้านนางสมคิด

   ตันตระกูล

๕.ขยายเขตไฟฟ้า - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

   หมู่ที่ 4 ต าบลช่องสาริกา

    บริเวณซอย 10/2 (สาย 1-ตรี)

    ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 350ม.

๘๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ๑.สนับสนุนไฟฟ้าและขยาย ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 5 และชุมชน    เขตไฟฟ้าแรงต่ า บริเวณสาย 1-2 ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง    ซอย 12 เดิม ทางหลวงชนบท

๒.บริเวณ ซอย 10 บ้านนาย

   มารินทร์  สอนสี

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๒๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 6 และชุมชน บริเวณถนนซอยโคกสนั่น ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงชนบท

๘๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน  -หมู่ ๗ บริเวณซอย ๑๔ สาย ๒-๓ ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 7 และชุมชน ๑๐ ครัวเรือน (กลุ่มเกษตรพอเพียง) ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงชนบท

๘๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 8 และชุมชน    บริเวณซอย 14 สาย 4 ถึง ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง     หมู่บ้านซับเจริญ ทางหลวงชนบท

๒.ไฟฟ้าส่องสว่างที่สนามกีฬา - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

    โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๒๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๓ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ๑.ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 9 และชุมชน    ถนนซอย 7 ฝ่ังศาลากลุ่มแม่บ้าน ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ๒.บริเวณ ซอย ๗ ฝ่ังขวา ทางหลวงชนบท

๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ

 ติตต้ังหม้อแปลงบริเวณแท้งค์ประปา

๙๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๓ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ๑.ซอย ๑๕ สาย ๔ บริเวณ ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 10 และชุมชน    บ้านเลขที่ ๔๗ (นายสมโภชน์ ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง     ปราโมทย์) ทางหลวงชนบท

๒.โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า

    บริเวณซอย 17 (10 ครัวเรือน)

๓.บริเวณซอย 16 บ้านนายบุญมี

    ประมาณ 300 เมตร

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๒๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 11 และชุมชน ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงชนบท

๙๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้ครบ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 12 และชุมชนประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง ทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ทางหลวงชนบท

๙๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน  -  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง  กองช่าง

สาธารณะ/หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 13 และชุมชน ครบทุกครัวเรือน แขวงการทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงชนบท

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๒๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๔ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๙ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.บริเวณส่ีแยกสาย 4-ซอย 13 ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสว่างได้ทัว่ถงึทัง้ การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก ๒.ซอยพิเศษสาย 21 ซ.พิเศษ มาตรฐาน หมูบ่้านและมอีบุัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๓.บ้านนางบุญเรือง แสงหิ่งห้อย 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย    ซ.๑๒ สาย๓-๔ อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ ๑ ๔.ติดต้ังไฟฟ้าทางแยกจุดเส่ียง ลดลง

   บริเวณ สาย ๔

๕.โครงการสัญญาณไฟแดง

   บริเวณสาย 2 หน้าเบทาโกร

  หมู่ที่ ๑ ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอย

   ๑๒ เก่าระหว่างสาย ๔-๒

๖.ติดต้ังแผลพลังงานแสงอาทิตย์  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

  (โซ่ล่าเซลล์)

   บนหลังคาส านักงานหอประชุม

   องค์การบริหารส่วนต าบล

   ช่องสาริกา หมู่ที่ 1 ต าบลช่อง

   สาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๑๒๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณ  - 454,000    454,000    454,000    454,000    

   4 แยกต่างๆ 15 จุด หมู่ที่ 1-13

๘.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาไฟถนน  - 500,000 500,000 500,000 500,000

   แบบไฮแมส(High Mast)

   จ านวน 5 จุด

๙.ติดต้ังไฟฟ้ากร่ิงริมถนนพร้อม  - 450,000    450,000    450,000    450,000    

   สัญลักษณ์(บริเวณหน้าอบต.

 ช่องสาริกาจ านวน 15 ต้น หมู่ที่ 1 

   ต าบลช่องสาริกา

๙๕ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๓ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.บริเวณซอย 8 สายเอก -สายตรี ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสว่างได้ทัว่ถงึทัง้ การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก ๒.ติดต้ังไฟฟ้าทางแยก,จุดเส่ียง มาตรฐาน หมูบ่้านและมอีบุัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๓.ซ.๘-๙ สายตรี-เอก,ซ.๘-สายตรี-เอก 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 2 ลดลง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๑๒๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๖ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๒ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.ติดต้ังไฟฟ้าบริเวณปากซอย ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสว่างได้ทัว่ถงึทัง้ การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก    ๘ ,ปากซอย ๗ (สายเอก-สายตรี) มาตรฐาน หมูบ่้านและมอีบุัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๒.ไฟฟ้าสาธารณะ 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย    บริเวณส่ีแยก จุดเส่ียง อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 3 ลดลง

๙๗ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๓ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมไีฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสว่างได้ทัว่ถงึทัง้ การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก    ติดต้ังไฟฟ้าส่ีแยก,จุดเส่ียง, มาตรฐาน หมูบ่้านและมอีบุัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๒.ซอย ๑๐,๑๑ สาย  เอก-สายตรี 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย ๓.บริเวณจดุเส่ียงซอย 9-10 สายเอก อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 4 ลดลง

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
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๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙๘ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๓ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางแยก, ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสวา่งได้ทั่วถึงทั้ง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก    จุดเส่ียง,กลุ่มบ้านนายลพ สอนสี มาตรฐาน หมู่บ้านและมีอุบัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๒.บริเวณถนนซอย 12 เดิม สาย 1-2 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย ๓.บริเวณถนนซอย 11 สาย 1-2 อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 5 ลดลง

๙๙ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๕ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสวา่งได้ทั่วถึงทั้ง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก จดุเส่ียง,ส่ีแยก, ซอย ๑๓,๑๔,๑๕,๑๖, มาตรฐาน หมู่บ้านและมีอุบัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ     ๑๗ สาย ๒ 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย ๒.ซอย ๑๔ระหวา่งล าห้วยส้มถึง สาย๑ อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 6 (ข้างวัดราษฎร์สามัคคี) ,ช่วยเหลือค่า ลดลง

๓.ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าส่งน้ าคลอง

   ชลประทาน

๔.ไฟฟ้าส่องสว่างทุกส่ีแยก

๕.ซอย ๑๓-๑๗ สาย ๑-๒

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๓๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐๐ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๓ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะซอย13-๑๗ ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสวา่งได้ทั่วถึงทั้ง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก    สาย๒ -๓,บริเวณส่ีแยกจุดเส่ียง มาตรฐาน หมู่บ้านและมีอุบัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๒.บริเวณจุดเส่ียง หมู่ที่ ๗ 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย    ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอย อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 7  10,11 ,ซ. 12-13 สายเอกหลังวดั ลดลง

๓.ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้าน

   นายบุญท า บุตรีศรีดา

๑๐๑ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๒ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสวา่งได้ทั่วถึงทั้ง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก    ๑๓-๑๔-๑๕ มาตรฐาน หมู่บ้านและมีอุบัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๒.บริเวณจุดเส่ียงโค้งเขาทางเข้า 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย     วัดถ้ าพรหมสวัสด์ิ อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 8 ลดลง

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๓๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐๒ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้า ซอย ๗ ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสวา่งได้ทั่วถึงทั้ง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยใช้งบ มาตรฐาน หมู่บ้านและมีอุบัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ค่ากระแสไฟฟ้า 10 % 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 9 ลดลง

๑๐๓ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๒ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.ติดต้ังไฟฟ้าบริเวณซอย ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสวา่งได้ทั่วถึงทั้ง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก    ๑๕,๑๖,๑๗  จุดเส่ียง,ทางแยก มาตรฐาน หมู่บ้านและมีอุบัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๒.ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย   ส่ีแยก,บริเวณทางเข้าหมู่บ้านถนน อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 10   ซอยดีคอน ถึงปากซอย 11 สาย 4 ลดลง

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๓๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐๔ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๓ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.ซ่อมแซมไฟฟ้สาธารณะ ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสวา่งได้ทั่วถึงทั้ง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก    บริเวณส่ีแยก จุดเส่ียง ซอย 15 มาตรฐาน หมู่บ้านและมีอุบัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๒.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย    ทุกส่ีแยก และบริเวณซอย 16 อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 11 ๓.ขยายเขตไฟฟ้า ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๑๑  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดลง

   ต าบลช่องสาริกา ระยะทาง 

   350 เมตร 

๑๐๕ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๖ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า  ๑.ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณส่ีแยก ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสวา่งได้ทั่วถึงทั้ง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก ๒.บริเวณทางเข้าหมู่บ้านถนน มาตรฐาน หมู่บ้านและมีอุบัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ  ซอยดีคอน ถึงปากซอย 11 สาย 4 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย ๓.ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 12    หมู่บ้านชลภัทร ลดลง

๔.ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ

    จุดเส่ียง ส่ีแยก

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๓๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง

   จากสาย ๔ ถึงซอย ๑๑

๖.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง

  บริเวณสาย 4 ถึงหมู่ที่ 9 -สุธากัญจน์

๑๐๖ ติดต้ัง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๔ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีไฟฟ้า  กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟกิ่ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ๑.สัญญาณไฟกระพริบบริเวณ ไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้ ส่องสวา่งได้ทั่วถึงทั้ง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

บริเวณซอย,ส่ีแยก,ตามเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณตามซอย ส่ีแยก    ถนนโค้งซอย 6 สาย 2 มาตรฐาน หมู่บ้านและมีอุบัติเหตุ แขวงการทาง

จุดเส่ียง,ทางแยก,สัญญาณไฟ จุดเส่ียง สัญญาณไฟ ไฟกระพริบ ๒.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ 2.ร้อยละของจ านวน ลดลง ทางหลวงชนบท

ไฟกระพริบ,จุดอันตราย จุดอันตราย    จุดเส่ียง ส่ีแยก อุบัติเหตุบนทางถนน

หมู่ที่ 13 ๓.ก่อสร้างระบบแผงโซล่าเซลล์ ลดลง

   และปั้มน้ า ขนาด 2 แรง

   บริเวณวัดถ้ าบ่อทอง

๔.ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณ

   วัดถ้ าบ่อทอง

๑๐๗ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ้านวน ๒ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของอปุกรณ์ มไีฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ  -กองช่าง

(วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า  -ไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 100 ชุด ไฟฟ้ามพีร้อมในการปฏบิัติ ส่ีแยกประชาชนทีสั่ญจร

ในเขตต าบลช่องสาริกา  -อุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 200 ชุด ผ่านได้รับความสะดวก

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๓๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าในครัวเรือน

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐๘ อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า จ้านวน  ๑  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้า  -กองช่าง

ในการด าเนินงานในพื้นที่ อ าเภอพัฒนานิคม หรืออุดหนุน ได้รับการบริการจาก ใช้อยา่งเพียงพอและทัว่ถงึ  -การไฟฟ้า

ต าบลช่องสาริกา ให้ส่วนราชการมีงบประมาณ การไฟ้ฟา ส่วนภูมิภาค

ในการบริหารจัดการไฟฟ้า

๑๐๙ ค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า จ้านวน ๑ โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมนี้ าประปาใช้  -กองช่าง

ส าหรับผลิตน้ าประปาการประปา  -ตลอดทั้งปี ได้มนี้ าประปาใช้ในการ เพือ่การอปุโภคบริโภค

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง อปุโภคบริโภค

สาริกา

รวมแนวทางที่ ๑.๒ จ้านวน ๖๙ โครงการ ๒๓,๘๐๐,๐๐๐ ๒๖,๕๐๔,๐๐๐ ๒๖,๕๐๔,๐๐๐ ๒๖,๕๐๔,๐๐๐ ๒๖,๕๐๔,๐๐๐

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๑๓๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๐ โครงการจัดซ้ือวัสดุประปา เพื่อจัดซ้ือวัสดุประปา จ้านวน  ๑  โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนมี มวีัสดุประปาใช้ในการ  -กองช่าง

หมู่ที่ 1-๑๓  -อุปกรณ์ในการซ่อมแซม/ขยาย น้ าประปาใช้ในการ ซ่อมประปา เพือ่ให้

แนวเขตท่อจ่ายน้ าประปา อปุโภคบริโภค ประชาชนมนี้ าใช้ในการ

๑๑๑ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซ้ือซับเมอร์ส/เคร่ือง จ้านวน  -  โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนมี มวีัสดุประปาใช้ในการ  -กองช่าง

(โครงการจัดซ้ือซับเมอร์ส/ ปั๊มน้ า/เคร่ืองสูบน้ าแบบบาดาล น้ าประปาใช้ในการ ปัม๊น้ าประปา เพือ่ให้

เคร่ืองปั๊มน้ า/เคร่ืองสูบน้ า ตลอดทั้งปี รวม 73 บ่อบาดาล อปุโภคบริโภค ประชาชนมนี้ าใช้ในการ

แบบบาดาล) อปุโภคบริโภค

หมูที่ 1-๑๓

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๓๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๒ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๗ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ก่อสร้างระบบประปาบริเวณกลุ่ม อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ หน้าบมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ๒.ก่อสร้างระบบประปาข้าง ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา,    บ้านประกายรุ้ง น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ๓.ขุดบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ า

หมู่ที่ 1     แบบแขมเปญ บริเวณบ้าน นายเจมิ 

   อาจดีลัง สาย 2

๔.ประปาด่ืมได้

๕.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 - ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐

   ต.ช่องสาริกา  บริเวณถนนสาย 2

   ระหว่าง ซอย 12-13

๖.ถังประปาแบบแชมเปญ

   ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

   พร้อมเจาะบ่อบาดาล

    ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๓๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.บ่อบาดาล  - 207,000 207,000 207,000 207,000

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว

   ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร

   บริเวณที่ท าการ องค์การบริหาร

   ส่วนต าบลช่องสาริกา หมู่ที่ 1

๑๑๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๗ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมแท๊งน้ า อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    และซับเมอร์สบริเวณกลุ่มบ้านนาง พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    สุวรรณ์ ดีดา ซอย 8 สายเอก ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา, ๒.บริเวณบ้านนางทองหนัก ทองสา น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน    ซอย ๙ ระหว่างสายเอก-สายตรี

หมู่ที่ 2 ๓.บริเวณกลุ่มบ้านนายส าเภา แยม้ทุ่ง

   ซอย 8-9 สายตรี,กลุ่มบ้านนายวทิยา

๔.กลุ่มบ้านนายวิทยา อรุณเจริญ

   ซอย 8 สายตรี- สายเอก

๖.โครงการติดต้ังเคร่ืองวัดระดับน้ า

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๓๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  - 464,000 464,000 464,000 464,000

   หมู่ที่ ๒ต าบลช่องสาริกา บริเวณ

   ซอย ๘-๙ วัดด่านอุดมพัฒนาราม

   สาย 1  ถังประปาแบบแชม

เปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

๑๑๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๓ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ซ.๗-๘(ก่อสร้างระบบประปา) อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ บริเวณซอย ๗ หน้าบ้านนางสังวาลย์ พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ   ภารจร (เปล่ียนแท๊งค์ประปา) ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา, ๒.ปรับปรุงถังเหล็กเก็บน้ าประปา(ทาสี) น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน   หน้าบ้านนส.อุบลทัศน์ ขาวบริสุทธิ์

หมู่ที่ 3 ๓.ติดต้ังถังเหล็กเก็บน้ าประปาบริเวณ

  ซอย ๑๑

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๓๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๕ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมแท้งน้ า อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ และซับเมอร์ส,เปล่ียนแท้งน้ าประปา พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    บริเวณถนนซอย 11 ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา, ๒.ซ.๑๐-๑๑ สายตรี บ้านนาย น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน    ส ารวย อินทพันธ์,(ก่อสร้างประปา)

หมู่ที่ 4 ๓.ขุดบ่อบาดาลพร้อมแท้งน้ า

   แชมเปญ บริเวณสายเอก

๔.ก่อสร้างระบบประปา - ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐

   หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลช่องสาริกา

   ซอย 10 สาย 1-ตรี

   ถังประปาแบบแชมเปญ

   ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

๕.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔  - ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐

 ถังประปาแบบแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สูง ๒๐ ม. บริเวณซอย ๑๑ สาย ๑-ตรี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒



๑๔๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๖ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๗ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ก่อสร้างระบบประปาพร้อม อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ ซับเมอร์ส บริเวณซฮย13 สาย 1-2 พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  กลุ่มโรงผลิตน้ าด่ืมทานตะวัน,บริเวณ ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา, ๒.บริเวณซอย 11 สาย1-2 กลุ่มบ้าน น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน    นายดุสิต พันธ์งาม 

3.บริเวณกลุ่มบ้านนางแตง

หมู่ที่ 5    มั่นเจริญ ถนนสระบุรี- หล่มสัก

๔.ซอย๑๒-๑๓ สาย๑,นางแพงฑูร

   นามเพ็ชร  (ก่อสร้างระบบประปา)

๕.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม. 5 - ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐

  ต าบลช่องสาริกา

บริเวณซอย 10 สาย 1-2 ถังประปา

  แบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.

สูง 20 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล

   ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๔๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  - 720,000 720,000 720,000 720,000

  หมู่ที่5 ต าบลช่องสาริกา บริเวณถนน

   สาย 2 ระหว่างซอย ๑๒-๑๓ ขนาด

   20 ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมเจาะ

   บ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า100 เมตร

๗. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม. ๕  - ๗๐๘,๐๐๐ ๗๐๘,๐๐๐ ๗๐๘,๐๐๐ ๗๐๘,๐๐๐

   บริเวณถนนสาย ๒ ซอย ๑๒ เก่า

   ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.

   พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.

๑๑๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๕ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.เป่าบ่อบาดาล ,เปล่ียนถัง อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    เก็บน้ าประปาบริเวณซอย 15-16 พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สาย1 กลุ่มบ้านนายเนตร อยู่ประจ า ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา,    บริเวณซอย 15 สาย 1-2 น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน    หน้าบ้านนายมิน  บัวละออ

หมู่ที่ 6 ๒.ก่อสร้างระบบประปา

   บริเวณซอย 14-15 สาย 2 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๔๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 - ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐

 ต าบลช่องสาริกา ซอย 13-๑๔ สาย 1

   บ้านนายอ านวย   ปลีกล่ า

   ถังประปาแบบแชมเปญ

   ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

   (บ้านนายท่อน หมู่ทอง)

๔.ก่อสร้างระบบประปา  - 470,000 470,000 470,000 470,000

   หมู่บ้าน บริเวณซอย 14 สาย ๑-๒

   บ้านนายสมบูรณ์ นิทา  หมู่ที่6 

    ต าบลช่องสาริกา

๕. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  - 464,000 470,000 470,000 470,000

   บริเวณถนนสาย 1 ระหว่าง

   ซอย 14-15 ขนาด 20 ลบ.ม

   สูง 20 เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๑๔๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๘ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๗ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.บริเวณซอย 12-13 อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    บ้านนายสมชาย  ตันเจริญ พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    (ขุดบ่อบาดาล) ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา, ๒.บริเวณซอย 13-14 น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน    สาย 3 บ้านนางสมควร  ท่าทราย

หมู่ที่ 7 ๓.ขุดเจาะบ่อดาล

   บริเวณบ้านนางวรรณา กล่ินชื่น

   ซอย 14-15 สาย 2

๔.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน - ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐

   หมู่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลช่องสาริกา

   ซอย 17 สาย 2-3

   ถังประปาแบบแชมเปญ

   ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๔๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  - 744,000 744,000 744,000 744,000

    ต าบลช่องสาริกา ซอย ๑๔ สาย ๒-๓

    บริเวณวัดสว่างอารมณ์

   ถังประปาแบบแชมเปญ 

   ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

   พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด

   เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ

   ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร

๖.ขุดเจาะบ่อบาดาล - ๒๓๖,๐๐๐ ๒๓๖,๐๐๐ ๒๓๖,๐๐๐ ๒๓๖,๐๐๐

   หมู่ที่ 7 ต.ช่องสาริกา

   ซอย13-14 สาย 2 ขุดเจาะบ่อ

   บาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    6 นิ้วความลึกไม่น้อยกว่า

    100 เมตร

๗.โครงการซ่อมแซมถังจ่ายน้ าประปา  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แบบ ๔ ใบ หมูที่ ๗ ต าบลช่องสาริกา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๔๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๑๙ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๕ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ก่อสร้างระบบประปา ขนาดใหญ่ อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ ๒.ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    บริเวณซอย15 สาย 4 (โครงการ ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา,    ประชารัฐ) น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ๓.หมู่ที่8ก่อสร้างระบบประปาพร้อมถัง

หมู่ที่ 8    บริเวณ ซอย 15 สาย 3-4

๔.ระบบประปาหมู่บ้าน - 462,000 462,000 462,000 462,000

   หมู่ที่ 8 ต.ช่องสาริกา

   ซอย 14 สาย 4-เข้าเขา

   ถังประปาแบบแชมเปญ

   ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

๕.บ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ต าบลช่องสาริกา - ๒๓๖,๐๐๐ ๒๓๖,๐๐๐ ๒๓๖,๐๐๐ ๒๓๖,๐๐๐

   บริเวณสาย 4 ระหว่างซอย 13 -

   14 ขุดเจาะบ่อบาดาล

   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

   ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๔๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๕ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ก่อสร้างระบบประปาเพื่อ อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    อุปโภค บริโภค บริเวณกลุ่มซอย 8 พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    พิเศษ ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา, ๒.ก่อสร้างถังกักเก็บน้ าฝนผลิตน้ าด่ืม น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  -หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน 

หมู่ที่ 9    ผลิตน้ าด่ืมเพื่อชุมชน

๓.ก่อสร้างถังเก็บน้ า(แชมเปญ) 

พร้อมระบบไฟฟ้า ขนาดสูง 20 เมตร

   (บ่อบาดาลประชารัฐ )

๔.โครงการเปล่ียนแท็งก์น้ า

ประปา (บริเวณบ้านนายสวทิ ซอย16)

๕.ระบบประปาหมู่บ้าน - ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐

   หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ช่องสาริกา

   ซอย 7 สาย 4

   ถังประปาแบบแชมเปญ

   ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๔๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๔ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ซอย ๑๖,๑๗ สาย ๔ อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    (ขุดบ่อบาดาล)บ้านนางประนอม พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    ค าดี,บ้านนายสมปอง ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา, ๒.โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ า น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  แชมเปญบริเวณบ้านป้าเสง่ียมซอย 17

หมู่ที่ 10 ๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  - 260,000 260,000 260,000 260,000

   หมู่ที่ 10 ต าบลช่องสาริกา

   บริเวณ ซอย16 สาย4 -เข้าเขา

   ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้น

   ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วความลึกไม่

   น้อยกว่า 100.00 เมตร

๔.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  - ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐

   หมู่ที่ ๑๐ ต าบลช่องสาริกา

   บริเวณถนนซอย ๑๗ สาย ๔

   ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๔๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔๖ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๘ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ ซับเมอร์ส และถังเก็บน้ าประปา กลุ่ม พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ บ้านนายมานพ เหล็กเพ็ชร ซอย 7 ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา, ๒.บริเวณซอย 16 สาย 3-4 น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน    บ้านหอมหวล  (บ่อบาดาล)

หมู่ที่ 11 ๓.ขุดบ่อบาดาล บริเวณ

   บ้านนายบรรฑิต ปีกิ่ม ซ.15

๔.ขุดบ่อบาดาล บริเวณซ.16

๕.โครงการเป่าบ่อบาดาล

   บริเวณซอย 17 จากสาย 4-เขา

๖.ระบบประปาหมู่บ้าน - ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐

   หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.ช่องสาริกา

   ซอย 15 สาย 4-3

   ถังประปาแบบแชมเปญ

   ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๔๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.ถังเก็บน้ าส ารอง - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

   หมู่ที่ 11 ต าบลช่องสาริกา

   บริเวณซอย 16 ถนนสาย 3-4

๘.โครงการก่อสร้างระบบหมู่บ้าน  - 470,000 470,000 470,000 470,000

   หมู่ที่ ๑๑ บริเวณสาย 4-เข้าเขา

   (ถังประปาแบบแชมญ์เปญ

   ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 

   สูง 20 เมตร) พร้อมอุปกรณ์

๑๔๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๔ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.หมู่ 12 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ ซับเมอร์ส กลุ่มบ้านนายสมพร บุญ พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประกอบ ๒.เปล่ียนแท้งน้ าประปาพร้อม ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา, วางท่อเมนประปา บริเวณสาย 3 น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หน้าบริษัทสุธากัญจ์

หมู่ที่ 12 ๓.หมู่ ๑๒ ซ ๑๑บ้านนายสมพร 

(ปรับปรุงหอถังน้ าประปา)

๔.หมู่ที่ 12 ย้ายถังเก็บน้ าประปา

บริเวณกลางซอย11 ไปปากซอย11

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๕๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๔๘ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ้านวน ๑๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ  -กองช่าง

เป่าบ่อบาดาล, ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าบ่อบาดาล ๑.ขุดเจาะบ่อดาลพร้อมซับเมอร์ส อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภคอยา่งเพียง  -กรมส่งเสริม

ก่อสร้างระบบประปา, เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ     และถังเก็บน้ าประจ าหมู่บ้าน พอและทัว่ถงึทุกครัวเรือน  -กรม

ถังเหล็กเก็บน้ า, ถังแชมเปญ, อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ     ขนาดความจุ 235,000 ลิตร ทรัพยากรกร

แท็งน้ า,ถังประปา,     บริเวณบนเขาวัดถ้ าบ่อทอง น้ า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ๒.ซ. 10 กลุ่มบ้านนายวนิัย ปัญญาคูณ

หมู่ที่ 13 ๓.บริเวณปากซอย 8 สาย 2 

๔.บริเวณกลุ่มบ้านนายวนิัย  ไตรอุดม

    หมู่ 13 บริเวณ ซอย 9-10 

๕.บ้านนายดอกรัก (บ่อบาดาล)

๖.ก่อสร้างบ่อบาดาล

   บริเวณ ซอย ๑๑ สาย ๑-๒ 

    บ้านนางมาลัย จิตตะ

๗.ซอย ๑๐ บ้านนางอุดม

   (ปรับปรุง เปล่ียนแท้งค์น้ า)

๘.ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีต

   ความจ ุ200,000 ลิตร บนเขาถ้ าบ่อทอง

๙.กลบบ่อบาดาลที่ไม่ได้ใช้งาน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๕๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๐.โครงการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์

     ในประปาหมู่บ้าน

๑๑.ระบบประปาหมู่บ้าน - ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐

    หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต.ช่องสาริกา

    ซอย 11 สาย 2

    ถังประปาแบบแชมเปญ

    ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๕๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔๙ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๗ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.ขยายเขตท่อเมนประปา อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน บริเวณซอย 12  สาย 3-4 กลุ่มบ้าน ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา   นางทองเหลือง หวลห้อย ระยะทาง

หมู่ที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ   800 เมตร

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ๒.เปล่ียนท่อเมนท์ประปา

ขนาด3นิ้วบริเวณกลุ่มวัดเมตตาธรรม

๓.ส่ีแยกสาย 4 (ทั้งสองฝ่ัง)

๔.วางท่อประปาส่งน้ าคลอง

๕.างท่อเมนประปา

บริเวณซอย12 เก่าระหว่างสาย 2-3

๖.วางท่อเมนประปา

   บริเวณสายส่ี - ซอย 13 

๗.วางท่อเมนประปา

   บริเวณปากทางสาย 2 ซอย 13

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๕๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๕๐ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.วางท่อเมนส่งน้ าประปา - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน หมู่ที่ 2 ต าบลช่องสาริกา ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา บริเวณซอย 9-10 ถนนสายตรี

หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ท่อพีวีซีหนาชั้น 8.5 

๒.วางท่อเมนส่งน้ าประปา - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ 2 ต าบลช่องสาริกา

บริเวณซอย 8-๙ ถนนสายตรี

ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร

ท่อพีวีซีหนาชั้น 8.5 

๑๕๑ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ วางท่อเมนส่งน้ าประปา - ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน หมู่ที่ 3 ต าบลช่องสาริกา ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา บริเวณซอย 7-8 ถนนสาย 1

หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 800 เมตร

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ท่อพีวีซีหนาชั้น 8.5 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๕๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๕๒ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.วางท่อเมนประปา อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน บริเวณซอย9-10 ส่วนที่เหลือวัดโคก ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา สะอาด บ้านนางจ าปี จันเกษม

หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ ๒.โครงการวางท่อเมนส่งน้ าประปา  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ บริเวณถนนซอน ๑๑ สาย๑-ตรี หมู่ที่๔

๑๕๓ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ  -หมู่ที่ 5 วางท่อเมนประปา อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน บริเวณซอย 10  สาย 1-2 ระยะทาง ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา 800 เมตร

หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

๑๕๔ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.วางท่อประปาส่งน้ าคลอง อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน ห้วยส้มบริเวณซอย 15 ,วางท่อเมน ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา ๒.วางท่อเมนประปาบริเวณซอย 17

หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    สาย ๑-๒ (ของเดิมช ารุดและตัน)

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๑๕๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๕๕ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๔ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.วางท่อเมนส่งน้ าประปา - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน     หมู่ที่ 7 ต าบลช่องสาริกา ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา     บริเวณซอย 16-17 ถนนสาย 3

หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ     ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ     ท่อพีวีซีหนาชั้น 8.5 

๒.โครงการวางท่อเมนส่งน้ าประปา  - 79,000 79,000 79,000 79,000

   หมู่ที่ 7 ต.ช่องสาริกา

   ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว หนาชั้น 8.5

   ขนาดระยะทาง 800 เมตร

   บริเวณซอย 13-14 สาย 3

๓.โครงการวางท่อเมนส่งน้ าประปา  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

   หมู่ที่ 7 สาย ๓-๒ ต.ช่องสาริกา

   ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว หนาชั้น 8.5

   ขนาดระยะทาง ๕00 เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๕๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๑๕๖ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.โครงการซ่อมแซมระบบน้ า อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน    ประปา บริเวณซอย 14 ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา ๒.วางท่อจ่ายน้ าประปา  - 157,000 157,000 157,000 157,000

หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    หมู่ที่ 8 PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    3 นิ้ว หนาชั้น 8.5 ระยะทาง

  1,000 เมตร บริเวณซอย 14 สาย 4

๑๕๗ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๓ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.บริเวณบ้านายปิ่นทอง คุ้มรักษา อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน    สาย ๔ (ท่อข้ามขนาดเล็ก) ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา ๒.วางท่อเมนส่งน้ าประปา หมู่ที่ ๙  - 69,900 69,900 69,900 69,900

หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ ต าบลช่องสาริกา บริเวณถนนสาย ๔

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ซอย 8 ถึงบ้านนายสมบัติ ท้าวสาบุตร

   ขนาด 2 นิ้ว ยาว 700 เมตร

๓.โครงการวางท่อเมนส่งน้ าประปา  - 100,000 100,000 100,000 100,000

   หมู่ที่ 9  ต าบลช่องสาริกา

   บริเวณซอย 7 สาย 4-2

ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,000.00 เมตร

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๕๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๕๘ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.โครงการวางท่อประปา  - ๑๖๙,๕๐๐ ๑๖๙,๕๐๐ ๑๖๙,๕๐๐ ๑๖๙,๕๐๐ อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน    บริเวณซอย ๑๗ จากสาย ๔-เข้าเขา ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา ๒.วางท่อเมนส่งน้ าประปา หมู่ที่ 10  - 128,000 128,000 128,000 128,000

หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอย 16

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    สายส่ีเข้าเขา ขนาด 3 นิ้ว

   ยาว 500 เมตร และ 2 นิ้ว ยาว

    ๕๐๐ เมตร

๑๕๙ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.แก้ไขระบบประปา บริเวณ อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน    ซอย16 ถึงซอย17 สาย4 ขวา ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา    และบริเวณซอย 16 สาย 3-4

หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ ๒.โครงการเปล่ียนท่อจ่ายน้ า  - 120,000 120,000 120,000 120,000

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    ประปา หมู่ที่ 11 แบบ PVC

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" นิ้ว

    ระยะทาง 1,200 เมตร บริเวณ

    ซอย 17 สาย 4 เข้าเขา

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒



๑๕๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๖๐ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๒ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.วางท่อเมนส่งน้ าประปา หมู่ที่ 12 - 100,000 100,000 100,000 100,000 อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน    ต าบลช่องสาริกา บริเวณซอย 11 ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา    ถนนสาย 4

หมู่ที่ 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    ถึงบ้านนายบุญลือ เนียมลักษณ์

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ    ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร

   หนาชั้น 8.5 

๒.โครงการวางท่อประปาหมู่ที่ 12  - 60,000 60,000 60,000 60,000

    แบบ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์

    กลาง 2" นิ้ว ระยะทาง 600

   เมตร บริเวณซอย 11 สาย

   4-3

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๕๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บา้น

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๖๑ โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุง จ้านวน ๔ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนมนี้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภค  -กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม ระบบประปา วางท่อ ๑.บริเวณบ้านนางสาวภัทร ทองใบ อปุโภคบริโภค บริโภคอยา่งเพียงพอและ

วางท่อเมน/ซ่อมท่อประปา, เมน /ซ่อมท่อประปา,เปล่ียน    (เปล่ียนท่อประปา) ทัว่ถงึทุกครัวเรือน

เปล่ียนท่อเมนประปา ท่อเมนประปา ๒.บริเวณซอย 10 สาย 1-2

หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ    (เปล่ียนท่อเมนประปา)

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ๓.วางท่อเมนประปา

   บริเวณซอย 9- ซอย 11

๔.วางท่อเมนประปา

   บริเวณซอย 8- ซอย 6

รวมแนวทางที ่๑.๓ จ้านวน ๑๑๓ โครงการ ๓๙,๗๕๐,๐๐๐ ๕๒,๖๗๙,๔๐๐ ๕๒,๖๘๕,๔๐๐ ๕๒,๖๘๕,๔๐๐ ๕๒,๖๘๕,๔๐๐

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๖๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๕ แนวทางการพัฒนา  ติดตั้ง  ซ่อม  บา้รุงรักษา  เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บา้น

1.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๘๗ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๒ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย ๑.หมู่ที่1, 9,13 เสียงตามสาย หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด  ๒.หมู่ที่ 1 เสียงตามสายในหมู่บ้าน ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  ๑ ชอบของอบต.ช่องสาริกา ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

๑๘๘ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย หอกระจายข่าว บริเวณบ้าน หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด นางล าใย เชียงศรี ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  2 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

๑๘๙ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน  -  โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  3 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

๑๙๐ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๒ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย ๑.เสียงตามสาย,หอกระจาย หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด    บริเวณบ้านนายสมเกียรติ อินกิ่ง ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  4 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ๒. เสียงตามสาย ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

บริเวณบ้านนายวิวัฒอนันต์ สิงห์ทา

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ



๑๖๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๕ แนวทางการพัฒนา  ติดตั้ง  ซ่อม  บา้รุงรักษา  เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บา้น

1.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๙๑ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๔ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย ๑.เสียงตามสาย,ซ่อมเสียงตามสาย หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด ๒.เสียงตามสายบริเวณบ้านนาย ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  5 ชอบของอบต.ช่องสาริกา พเยาว์ ชะเอมจันทร์,บริเวณซอย10, ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

๓.บริเวณซอย ๑๐,๑๑ หน้าถนนซ. ๒๑ 

๔.โครงการเคร่ืองเสียงขนาดใหญ่

๑๙๒ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย เสียงตามสาย,โอนย้ายและ หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด ซ่อมแซมเสียงตามสายจากบ้านเลขที่ ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  6 ชอบของอบต.ช่องสาริกา 32 บ้านนางบังอร วริเอ็ด ไปบ้าน ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

เลขที่22/1บ้านนางจนัทนา โกษาวนั

๑๙๓ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย หมู่ที่ 7 หอกระจายข่าว บริเวณบ้าน หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด วัดสว่างอารมณ์,วัดมณีศรีโสภณ ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  7 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แบบ ผ.0๒



๑๖๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๕ แนวทางการพัฒนา  ติดตั้ง  ซ่อม  บา้รุงรักษา  เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บา้น

1.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๙๔ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย เสียงตามสาย หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด บริเวณศาลาประชาคมวัดหนองโพธิ์ ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  8 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

๑๙๕ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย เสียงตามสาย หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  9 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

๑๙๖ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย โครงการเสียงตามสาย,หอกระจายข่าว หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  10 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

๑๙๗ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย  -หมู่ที่ 11 โครงการเสียงตามสาย หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  11 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ



๑๖๓

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๕ แนวทางการพัฒนา  ติดตั้ง  ซ่อม  บา้รุงรักษา  เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวหมู่บา้น

1.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๙๘ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๒ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย ๑.เสียงตามสาย หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด    บริเวณบ้านนายประพันธ์ ใจคง ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  12 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ๒.โครงการเสียงตามสาย ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

   หอกระจายข่าว

๑๙๙ โครงการเสียงตามสาย,หอกระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู  -กองช่าง

จายข่าว,ติดต้ัง/ปรับปรุง/ ปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย เสียงตามสาย หมูบ่้านได้รับขอ้มลู ขา่วสารทันเหตุการณ์  -ส านักปลัด

ซ่อมแซม ในเขตต าบลช่องสาริกา หอกระจายข่าวในความรับผิด บริเวณบ้านนายวินัย  ไตรอุดม ขา่วสารผ่านหอกระจาย ผ่านทางเสียงตามสาย,

หมู่ที่  13 ชอบของอบต.ช่องสาริกา ขา่วของหมูบ่้าน หอกระจายขา่ว

รวมแนวทางที ่๑.๕ จ้านวน ๑๘ โครงการ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ที ่๑ จ้านวน ๔๘๙ โครงการ ๓๓๗,๐๕๐,๐๐๐ ๔๑๐,๓๕๐,๓๐๐ ๔๑๐,๓๕๖,๓๐๐ ๔๑๐,๓๕๖,๓๐๐ ๔๑๐,๓๕๖,๓๐๐

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๖๔

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๐๐ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 1.เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ จ้านวน ๑ โครงการ  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  จ านวน 1 แห่ง มอีาคารศูนยพ์ัฒนา  กองการศึกษา

เด็กเล็ก ขนาด 81- 100 คน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กทีส่ามารถจดัการ

แบบ สถ.ศพด.3 ศึกษาได้มปีระสิทธิภาพ

๒๐๑ โครงการจัดงานวันเดก็ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมใน             จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของเด็กที่ เด็กในพืน้ทีเ่ขา้ร่วม  กองการศึกษา

แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนเขตพื้นที่องค์การบริหาร เขา้ร่วมกจิกรรมเกดิ กจิกรรมทีอ่บต. จดัขึน้

ส่วนต าบลช่องสาริกา ความพึงพอใจ และกล้าแสดงออก

๒๐๒ โครงการอาหารเช้าเล่าเรื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ จ้านวน ๑  โครงการ 186,200 186,200 186,200 186,200 186,200 เด็กทุกคนได้รับอาหาร เด็กมอีาหารเขา้รับประ  -กองการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก แข็งแรงและมีพัฒนาการด้าน เด็กนักเรียนศพด.อบต .ช่องสาริกา เช้าทีม่ปีระโยชน์ และมี ทานตามหลักโภชนาการ

สติปัญญาสมวัย ร่างกายแขง็แรงพัฒนา

การสมวัย

๒๐๓ โครงการหน่ึงใจให้ธรรมะ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน จ้านวน ๑  โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนร้อยละ 80  -กองการศึกษา

มีคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ได้เขา้ร่วมกจิกรรม มคุีณธรรมและจริยธรรม

ส่วนต าบลช่องสาริกา

องค์การบริหารส่วนต้าบลชอ่งสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 25๖๕)

แบบ ผ.0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา



๑๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๐๔ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะขบวน จ้านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของเด็กที่ เด็กได้รับทักษะความรู้  -กองการศึกษา

เรียนรู้นักเรียนศูนย์พัฒนา การ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ เขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่กดิ และความสนุกสนาน

เดก็เล็ก,เดก็ ,เยาวชนในเขต บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ความพึงพอใจ

ต้าบลช่องสาริกา

๒๐๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการ จ้านวน ๑ โครงการ ๗๔๔,๘๐๐ ๗๔๔,๘๐๐ ๗๔๔,๘๐๐ ๗๔๔,๘๐๐ ๗๔๔,๘๐๐ นักเรียนทุกคนได้รับ นักเรียนมอีาหารกลางวัน  -กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษาเงิน อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน นักเรียน ศพด.อบต.ช่องสาริกา อาหารทีถ่กูหลักโภชนา รับประทานตามหลัก

อุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอา ตามนโยบายภาครัฐ การ โภชนาการ

หารกลางวันของศูนย์พัฒนา

เดก็เล็ก

๒๐๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนร้อยละ 80  -กองการศึกษา

จริยธรรมปฐมวัย มีคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน ศพด.อบต.ช่องสาริกา ได้เขา้ร่วมกจิกรรม มคุีณธรรมและจริยธรรม

๒๐๗ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนร้อยละ 80  -กองการศึกษา

นักเรียนมีคุณภาพพัฒนาการสม นักเรียน ศพด.องค์การบริหารส่วน ได้เขา้ร่วมกจิกรรม มสุีขภาพดีพัฒนาการสม

วัย ต าบลช่องสาริกา วัย

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๐๘ ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอน จ้านวน ๑ โครงการ ๑๙๒,๗๑๐ ๑๙๒,๗๑๐ ๑๙๒,๗๑๐ ๑๙๒,๗๑๐ ๑๙๒,๗๑๐ ร้อยละ 90 นักเรียนได้ มส่ืีอการเรียนการสอนที่  -กองการศึกษา

(รายหัว) ที่สามารถพัฒนาการด้านความ จัดส่ือการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒ รับพัฒนาการเพิม่ขึน้ เพียงพอต่อจ านวนเด็ก

รู้ความสามารถของเด็ก นาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน และพัฒนาการมากขึน้

ต าบลช่องสาริกา

๒๐๙ ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ จ้านวน ๑ โครงการ ๑,๓๕๔,๑๗๗ ๑,๓๕๔,๑๗๗ ๑,๓๕๔,๑๗๗ ๑,๓๕๔,๑๗๗ ๑,๓๕๔,๑๗๗ นักเรียนทุกคนได้รับ นักเรียนมอีาหารเสริม  -กองการศึกษา

ด้านร่างกายให้แข็งแรงสมวัย เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ช่อง หาหารเสริมนมครบ นมรับประทานตามหลัก

สาริกา ทุกคน โภชนาการและสุขภาพ

แขง็แรงสมวัย

๒๑๐ โครงการหนูน้อยคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยในการ จ้านวน ๑ โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนร้อยละ 80  -กองการศึกษา

ทิ้งขยะ เด็กนักเรียน ศพด.องค์การบริหาร ได้เขา้ร่วมกจิกรรม มวีินัยในการทิง้ขยะ

ส่วนต าบลช่องสาริกา

๒๑๑ โครงการพัฒนาและสนับสนุน เป็นการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  -กองการศึกษา

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเดก็ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วน

เล็กต้าบลช่องสาริกาสังกัด หารส่วนต าบลช่องสาริกา บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ต าบลช่องสาริกาผ่าน ต าบลช่องสาริกาผ่าน

องค์การบริหารส่วนต้าบล การประเมนิประกนัคุณ การประเมนิประกนัคุณ

ช่องสาริกา ภายใตกิ้จกรรม ภาพภายในร้อยละ 100 ภาพภายใน

ประกันคุณภาพภายในศพด.

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน



๑๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๑๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อสร้างศักยภาพคณะกรรมการ จ้านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 คณะกรรม คณะกรรมการบริหาร  -กองการศึกษา

คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา การมคีวามเขา้ใจในการ ศูนยเ์ด็กเล็กน าความรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ปฏบิัติงาน ทีไ่ด้มาบริหารจดัการ

ศพด.

๒๑๓ โครงการสานสัมพันธ์บา้น เพื่อสร้างความส าพันธ์ระหว่าง จ้านวน ๑ โครงการ  -  -  -  -  - มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู สามารถใช้เป็นแนวทาง  -กองการศึกษา

และศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ เด็กปฐมวัย ครบร้อยละ ในการใหค้วามช่วยเหลือ

เด็กปฐมวัย ๑๐๐

๒๑๔ โครงการพัฒนาและสนับสนุน เพื่อเสนอผลงานและกิจกรรม จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ80ของผู้ปกครอง นักเรียนผู้ปกครองและ  -กองการศึกษา

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเดก็ ต่างๆ ของนักเรียนศูนย์พัฒนา นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เกดิความพึงพอใจ ครู เกดิ ความสัมพันธ์

เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน เด็กเล็ก เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ทีดี่ต่อกนั

ต้าบลช่องสาริกาภายใต้ ต าบลช่องสาริกา

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

เปดิรั้วสู่ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

2.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๑๕ โครงการพัฒนาและสนับสนุน เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครอง  -กองการศึกษา

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเดก็ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนศพด. ร้อยละ 90 เขา้ร่วม สามารถปฏบิัติตามแนว

เล็ก สังกัดองค์การบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล กจิกรรม ทางได้อยา่งถกูต้อง

ส่วนต้าบลช่องสาริกาภายใต้ ช่องสาริกา

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

๒๑๖ โครงการพานิทานกลับบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ้านวน ๑ โครงการ  -  - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 95 ของจ านวน นักเรียนเกดิจติส านึกรัก กองการศึกษา

โครงการพานิทานกลับบ้าน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนมทีักษะในการ การอา่น

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน จ านวน 4 ศูนย์ คิด อา่น ฟัง และพัฒนา  สร้างความสัมพันธ์

การฟัง การสังเกตุ และมีพัฒนา การสมวัย อบอุน่ภายในครอบครัว

การสมวัย

 -ตอบสนองนโยบายกรมส่งเสริม

โครงการรักการอ่าน

รวมแนวทางที่ ๒.๑ จ้านวน ๑๗ โครงการ 2,797,887   5,797,887   5,877,887   5,877,887   5,877,887   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๑๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนใหป้ระชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเน่ือง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และบรูณาการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม                                   

      ของชุมชนและประชาชน

2.2.1 งารบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๑๗ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ จ้านวน ๑๐ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาขนได้ ประชาชนร้อยละ ๕๐  -กองการศึกษา

หมู่บา้น ให้หมู่บ้านรวม ๑๓ หมู่บ้าน ๑.จัดสถานที่และจัดหาหนังสือพิมพ์ รับข้อมูลข่าวสาร มีแหล่งค้นควา้หาความรู้  -ส านักปลัด

(หนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บา้น) ต าบลช่องสาริกา    จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน เพิม่เติม และรับรู้ขอ้มลู

หมู่ที่ ๑-๑๓ ต้าบลช่องสาริกา ๒.ศาลาเอนกประสงค์ ข่าวสาร

  (ส าหรับอ่านหนังสือ)

๓.โครงการก่อสร้างศาลา(บริเวณ

   วัดด่านอุดม)

๔.โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน

๕.หมู่ที่ 4 โครงการปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค์ บริเวณบ้านนางทองสุข

๖.หมู่ที่ 4 โครงการปรับปรุงศาลาเอนก

ประสงค์ของชุมชน

 ๗.หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

ผู้โดยสารปากซอย 15 ฝ่ังขวา

๘.หมู่ที่ 10 โครงการศาลาที่พัก

ผู้โดยสาร บริเวณปากซอย 15

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน



๑๗๐

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนใหป้ระชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเน่ือง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และบรูณาการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม                                   

      ของชุมชนและประชาชน

2.2.1 งารบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 ๙.หมู่ที่ 12 โครงการก่อสร้างศาลา

บริเวณซอย 11

 ๑๐.หมู่ที่ 12 โครงการก่อสร้างศาลา

บริเวณถนนโค้งสาย 4 

รวมแนวทางที ่๒.๒ จ้านวน ๑๐ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๗๑

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แนวทางพัฒนา การเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา  และด้าเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๑๘ โครงการจัดต้ังศูนย์กศน.ต.ช่อง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ๑  โครงการ  -  -  - ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนได้ ประชาชนมแีหล่งเรียนรู้  -ศูนยก์ารศึก

สาริกา ประจ าต าบลช่องสาริกา ศูนย์ กศน.ต.ช่องสาริกา การศึกษาจากศูนยก์ารรับ ส าหรับค้นคว้าหาความรู้ ษานอกโรงเรียน

ศึกษานอกโรงเรียน เพิม่เติม

รวมแนวทางที ่๒.๓ จ้านวน ๑ โครงการ -           -           -           900,000    900,000    

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

แบบ ผ.0๒

2.3.1 แผนงานการศึกษา



๑๗๒

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การปอ้งกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภค

2.4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๑๙ โครงการรณรงค์ปอ้งกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน จ้านวน ๒ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการป่วยด้วยโรค ประชาชนมีความความ  -กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก การจัดกิจกรรมโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกลดลง เข้าใจในการป้องกัน

(จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน) ให้กับประชาชนในต าบลช่อง หมู่ที่ 4 ไม่เกิน50/แสน และควบคุมโรคติดต่อ

(ฉีดพ่นหมอกควัน) สาริกา หมู่ที่ 1-13  -หมู่ที่ 4 สนับสนุนทรายอะเบท ประชากร ต่างๆ

หมู่ที่ 7

 -หมู่ที่ 7 สนับสนุนทรายอะเบท

๒๒๐ โครงการรณรงค์และปอ้งกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๔ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนร่วมกัน  -กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบา้ ตามโครงการ จัดโครงการรณรงค์และป้องกัน  ๑.หมู่ 9 ฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัข รณรงค์และป้องกนัโรค

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั โรคพิษสุนัขบ้า บ้า,ควบคุมการขยายพันธ์ สุนัข แมว พิษสุนัขบ้า

จากโรคพิษสุนัขบา้ ๒.หมู่ ๙ วัคซีน ,ท าหมัน แมว ,จนท.)

๓.หมู่ 6 จัดให้มีการท าหมันสุนัข

และแมว

๔.หมู่ที่ 1 สนับสนุนวคัซีนโรคสุนัขบ้า

๒๒๑ สถานที่พักพิงสัตว์ไม่มีเจ้าของ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานที่พัก จ้านวน ๑ โครงการ  - 73,000  -  -  - 1 แห่ง 1.สัตว์ไมม่เีจา้ของมทีีอ่ยู่ กองสาธารณสุข

พิงสัตว์ไม่มีเจ้าของ (รายละเอียด ก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตวไ์ม่มีเจา้ของ อาศัย และส่ิงแวดล้อม

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 2.ลดปัญหาสัตว์จรจดัใน

ทีส่าธารณะ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒



๑๗๓

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การปอ้งกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภค

2.4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๒๒ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนออกก าลังกาย มวีัสดุอปุกรณ์พร้อมใน  -กองสาธารณสุข

การแพทย์ และการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ มากขึน้ การป้องกนัโรคต่างๆได้

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค และอื่น

๒๒๓ โครงการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ้านวน ๑ โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนรู้หลักเกณฑ์ ประชาชนสามารถจดั  -กองสาธารณสุข

โครงการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สุขาภบิาลทีอ่ยูอ่าศัย การทีอ่ยูอ่าศัยใหส้ะอาด

ถกูสุขลักษณะตามหลัก

สุขาภบิาล

๒๒๔ โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ้านวน ๑ โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้ประกอบการรู้หลัก ประชาชนได้รับประทาน  -กองสาธารณสุข

โครงการอาหารปลอดภัย เกณฑ์อาหารปลอดภยั อาหารปลอดภยัทีส่ะอาด

และได้มาตรฐาน และปลอดภยั

๒๒๕ โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ้านวน ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตลาดสดประเภทที ่1 ประชาชนได้บริโภคอา  -กองสาธารณสุข

ท าโครงการตลาดสดน่าซ้ือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หารทีส่ะอาด ปลอดภยั

ตลาดสดน่าซ้ือ

๒๒๖ โครงการเผยแพร่ความรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ้านวน ๑ โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ ประชาชนได้รับความรู้  -กองสาธารณ

ศึกษา โครงการเผยแพร่ความรู้สุขศึกษา เอกสารเผยแพร่ความรู้ เร่ืองการดูแลสุขภาพ

สุขศึกษา และเร่ืองการป้องกนัโรค

ต่างๆ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๗๔

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การปอ้งกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภค

2.4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๒๗ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ้านวน ๑ โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อตัราการเกดิโรคเอดส์ นักเรียนมคีวามรู้และ  -กองสาธารณสุข

ดา้นการปอ้งกันโรคเอดส์และ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต การติดสารเสพติดและ สามารถป้องกนัตนเอง

สารเสพตดิ และตัง้ครรภก่์อน ด้านการป้องกันโรคเอดส์ การต้ังครรภก์อ่นวัยอนั จากโรคเอดส์ สารเสพ

วัยอันควร สารเสพติด และต้ังครรภ์ก่อนวัย ควรในพืน้ทีม่อีตัราลดลง ติด และต้ังครรภก์อ่นวัย

อันควร อนัควร

๒๒๘ โครงการปอ้งกันโรคตดิตอ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อตัราการเกดิโรคติดต่อ ประชาชนมคีวามรู้ป้อง  -กองสาธารณสุข

และโรคระบาดในท้องถ่ิน โครงการป้องกันโรคติดต่อและ และโรคระบาดในท้องถิน่ กนัและควบคุมโรคติดต่อ

โรคระบาดในท้องถิ่น ลดลง ทีส่ าคัญอยา่งสม่ าเสมอ 

ต่อเนือ่ง และมปีระสิทธิ

ภาพ

๒๒๙ ค่าจัดซ้ือเครื่องพ่นชนิดตดิ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่น จ้านวน ๑ โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อตัราการเกดิโรคติดต่อ มกีารป้องกนัโรคควบคุม  -กองสาธารณสุข

ท้ายรถยนต์ ชนิดติดท้ายรถยนต์ และโรคระบาดในท้องถิน่ โรคทีร่วดเร็ว

ลดลง

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๗๕

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การปอ้งกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภค

2.4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๓๐ จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือ จ้านวน ๑ โครงการ  - 60,000  - 60,000  - ร้อยละของการป้องกัน ประชาชนมีการป้องกัน  -กองสาธารณสุข

(ฉีดพ่นหมอกควัน) เคร่ืองฉีดพ่นหมอกควัน  -หมู่ 5 ฉีดพ่นหมอกควัน 3 เดือน โรคมีมากขึ้น โรค

คร้ัง

 -หมู่ 6 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน

ภายในหมู่บ้าน จ านวน 3 เคร่ือง,

ฉีดพ่นหมอกควันในหมู่บ้านเดือนละ

หนึ่งคร้ัง,สนับสนุนกิจกรรมโรคไข้

เลือดออก

 -หมู่ 7 ฉีดพ่นหมอกควัน 3 เดือน/

คร้ัง

 -หมู่ 9 ฉีดพ่นหมอกควันต้นฤดูฝน

ทุกๆ เดือน

 - หมู่10 ฉีดพ่นหมอกควัน 3 เดือน/

คร้ัง

 - หมู่ 11 ฉีดพ่นหมอกควัน ทุกๆ

3 เดือน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๗๖

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การปอ้งกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภค

2.4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 - หมู่4 ฉีดพ่นหมอกควัน3 เดือนคร้ัง

 - หมู่1 ฉีดพ่นหมอกควัน3 เดือนคร้ัง

 -หมู่ที่ 2 สนับสนุนเคร่ืองพ่นหมอก

ควันจ านวน 2 เคร่ือง

 -หมู่ที่ 9 สนับสนุนเคร่ืองพ่นหมอก

ควัน

 -หมู่ที่ 13 สนับสนุนเคร่ืองพ่นหมอก

ควัน

๒๓๑ โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๑ โครงการ  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนร่วมกัน  -กองสาธารณ

 พิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ จัดโครงการรณรงค์และป้องกัน โครงการรณรงค์และป้องกันพิษสุนัขบ้า รณรงค์และป้องกัน สุขฯ

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค โรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, โรคพิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้า) 12,13,

 -หมู่ที่ 11 โครงการสนับสนุนวัคซีน

ฉีดโรคพิษสุนัขบ้า

รวมแนวทางที ่๒.๔ จ้านวน ๑๗ โครงการ 1,250,000 1,483,000 1,350,000 1,410,000 1,350,000

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๗๗

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป

2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๓๒ โครงการก่อสร้างบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ซ่อมแซม จ้านวน ๒ โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ยากไร้ได้รับการ ผู้มีรายได้น้อยหรือยาก  -พมจ. 

ซ่อมแซมบา้นให้ผู้ยากไร้หรือ ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้หรือผู้  -หมู่ที่ 6 (บ้านนายสวย แก้วสาริกา ช่วยเหลือเพิม่ขึ้น จนมีที่อยูอ่าศัย  -ศพส.๕๐

ผู้มีรายไดน้้อย ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้มีรายได้ บ้านนายวินัย ใยทา, บ้านนางสาว กอง

หมู่ที่ ๑-๑๓ น้อย ส ารวย  เข็มทอง สวัสดิการสังคม

 -หมู่ที่ 13 บ้านส าหรับผู้ยากไร้

โครงการก่อสร้างบ้านพัก ส าหรับเป็นที่พักอาศัย คุณภาพผู้ยากจนดีขึ้น

อาศัยส าหรับผู้ยากจน 

๒๓๓ โครงการซ่อมแซมบ้าน/จัดที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม จ้านวน ๑ โครงการ  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ยากไร้ ผู้ด้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  -พมจ. 

อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, โอกาส และผู้มรีายได้น้อย และผู้มรีายได้น้อยได้มทีี่  -ศพส.๕๐

โอกาส และผู้มีรายได้น้อย โอกาสและผู้มีรายได้น้อย 12,13  และ ได้มทีีอ่ยูอ่าศัย อยูอ่าศัย กอง

หมู่ที่ ๑-๑๓ หมู่ที่ 1-13  -หมู่ที่1 จดัที่อยูอ่าศัย ให้นางอารมณ์ สวัสดิการสังคม

สมพวก

 -หมู่ที่ 3 โครงการบ้านที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้ยากไร้ 1.นางค ามูล น้อยเจริญ

2.นางสายบัว ภูทอง

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๗๘

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป

2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๓๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายไุด้รับการพัฒนา ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติ กอง

ผู้สูงอายุ จัดโครงการ (7 กิจกรรม) คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

๒๓๕ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้พิการได้รับการพัฒนา ผู้พิการมีคุณภาพชีวติ กอง

ผู้พิการ จัดโครงการ (7 กิจกรรม) คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

๒๓๖ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวติกอง

ผู้ด้อยโอกาส จัดโครงการ (5 กิจกรรม) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

๒๓๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก และครอบครัวได้รับ เด็ก และครอบครัว กอง

และครอบครัว จัดโครงการ (4 กิจกรรม) การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

๒๓๘ โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ใหก้ารถา่ยทอดภมูปิัญญา ได้รับความรู้ จากการถ่ายกอง

ผู้สูงอายุ จัดโครงการ (7 กิจกรรม) ทอดภูมิปัญญาจาก สวัสดิการสังคม

๒๓๙ โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนา เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้แก่ จ้านวน 1 โครงการ  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุคุีณภาพชิวิต  -สนง.พัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุประจ าต าบล ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ได้รับความสะดวกได้รับ ทีดี่ขึน้ สังคมและความ

ผุ้สูงอายุ ต าบลช่องสาริกา อาชีพผู้สูงอายุต าบลช่องสาริกา ความรู้จากศูนยฯ์ มัน่คงของมนษุย์

จังหวดัลพบรีุ

 -กองสวสัดิการ

สังคม

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๗๙

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป

2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๔๐ โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 1 โครงการ  - 81,760 81,760 81,760 81,760 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชิวิต กองสวสัดิการ

ผู้สูงอายุ ชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกได้รับ ที่ดีขึ้น สังคม

ความรู้จากศูนยฯ์

๒๔๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 1 โครงการ  - 81,760 81,760 81,760 81,760 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชิวิต กองสวสัดิการ

และเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกได้รับ ที่ดีขึ้น สังคม

ความรู้จากศูนยฯ์

๒๔๒ โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 1 โครงการ  - 22,350 22,350 22,350 22,350 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชิวิต กองสวสัดิการ

ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกได้รับ ที่ดีขึ้น สังคม

ความรู้จากศูนยฯ์

๒๔๓ โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 1 โครงการ  - 31,250 31,250 31,250 31,250 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชิวิต กองสวสัดิการ

คุณภาพชิวิตผู้สูงอายุในชุมชน ชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกได้รับ ที่ดีขึ้น สังคม

ความรู้จากศูนยฯ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๑๘๐

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป

2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๔๔ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 1 โครงการ  - 4,950 4,950 4,950 4,950 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ สตรี เด็กกองสวัสดิการ

ผู้พิการ สตรี เด็ก และผู้ด้อย ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี เด็ก ผู้พิการสตรี เด็ก และ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณ สังคม

โอกาส และผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริมและพัฒนา

๒๔๕ โครงการเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 1 โครงการ  - 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของเด็กและ เด็กและเยาวชนมีคุณภาพกองสวัสดิการ

จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนได้รับการ ชีวิตที่ดีขึ้น สังคม

ส่งเสริมและพัฒนา

๒๔๖ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ จ้านวน 1 โครงการ  - 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของสตรีและ สตรีและครอบครัว กองสวัสดิการ

ที่ดี และการปลูกฝังด้านคุณธรรม สตรีและครอบครัว ครอบครัว ได้รับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคม

ฉันเป็นคนดี ส่งเสริมและพัฒนา

๒๔๗ โครงการเสริมสร้างความเสมอ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ จ้านวน 1 โครงการ  - 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของสตรีและ สตรีและครอบครัว กองสวัสดิการ

ภาคระหว่าง หญิงชายใน สตรีและครอบครัว ครอบครัว ได้รับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคม

ครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน



๑๘๑

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป

2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๔๘ โครงการเพิ่มศักยภาพพ่อแม่ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ จ้านวน 1 โครงการ  - 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของสตรีและ สตรีและครอบครัว กองสวสัดิการ

ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว สตรีและครอบครัว ครอบครัว ได้รับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคม

"ครอบครัวอบอุ่น" ส่งเสริมและพัฒนา

๒๔๙ โครงการพัฒนาสตรี และเสริม เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ จ้านวน 1 โครงการ  - 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของสตรีและ สตรีและครอบครัว กองสวสัดิการ

สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สตรีและครอบครัว ครอบครัว ได้รับการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคม

ส่งเสริมและพัฒนา

๒๕๐ โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จ้านวน 1 โครงการ  - 11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ กองสวัสดิการ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย ผู้พิการ และผู้ด้อย ด้อยโอกาสมคุีณภาพชีวิต สังคม

ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โอกาส โอกาส ทีดี่ขึน้

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

๒๕๑ โครงการฝึกอบรม และส่งเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จดัใหม้กีารฝึกอบรม ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วย กอง

อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จัดโครงการ (7 กิจกรรม) เอดส์ มทีางเลือกในการ สวัสดิการสังคม

ผู้ป่วยเอดส์ ประกอบอาชีพ

๒๕๒ โครงการส่งเสริมการด าเนิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จดักจิกรรมพัฒนาสตรี สตรี และครอบครัว กอง

งานโครงการ/กิจกรรมด้าน จัดโครงการ (7 กิจกรรม) และครอบครัว มคุีณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ สวัสดิการสังคม

การพัฒนาสตรีและครอบครัว

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๘๒

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป

2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๕๓ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยีย่มผู้สูงอายตุามบ้าน ได้ทราบความเป็นอยู ่ กอง

จัดโครงการ (1 กิจกรรม) และปัญหาของผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคม

๒๕๔ โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยีย่มพิการตามบ้าน ได้ทราบความเป็นอยู ่ กอง

จัดโครงการ (1 กิจกรรม) และปัญหาของผู้พิการ สวัสดิการสังคม

๒๕๕ โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยีย่มผู้ด้อยโอกาส ได้ทราบความเป็นอยู่ กอง

โอกาส จัดโครงการ (1 กิจกรรม) และปัญหาของผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการสังคม

โอกาส

๒๕๖ โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เยีย่มผู้ป่วยเอดส์ ได้ทราบความเป็นอยู ่และ กอง

จัดโครงการ 1 กิจกรรม ปัญหาของผู้ป่วยเอดส์ สวัสดิการสังคม

๒๕๗ การส่งเสริมกองทุนสวัสดิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สมทบเงินกองทุน เป็นเงินสมทบของกองทุน กอง

ชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (1 กิจกรรม) สวัสดิการสังคม

๒๕๘ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตดีขึ้น กอง

(1 กิจกรรม) สวัสดิการสังคม

๒๕๙ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ้านวน 1 โครงการ 9,157,800 9,257,800 9,357,800 9,457,800 9,557,800 ผู้สูงอายุได้รับ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายดีุขึน้ กอง

และเงินเพิ่มตามช่วงของผู้สูงอายุ (1 กิจกรรม) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคม

ในต าบลช่องสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน



๑๘๓

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห ์ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ปว่ยเอดส์  หรือผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป

2.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๐ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ้านวน 1 โครงการ 1,723,200 1,803,200 1,883,200 1,963,200 ๒,๐๖๓,๒๐๐ ผู้พิการได้รับ คุณภาพชีวิตผู้พิการดีขึน้ กอง

ในต าบลช่องสาริกา (1 กิจกรรม) เบี้ยยังชีพผู้พิการ สวัสดิการสังคม

๒๖๑ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ้านวน 1 โครงการ 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ กอง

ในต าบลช่องสาริกา ที่แพทย์ (1 กิจกรรม) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

รับรองและท าการวินิจฉัย

๒๖๒ โครงการบริการสุขภาพและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการ จ้านวน 1 โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ ผู้ป่วย  -พมจ,ศพส.๕๐

การบริการทางสังคมส าหรับ ทางสังคมส าหรับ ผู้สูงอายุ  ๑.กิจกรรมนันทนาการ กีฬา ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และ เอดส์ และประชาชน  -กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประ ทัศนศึกษา ฯลฯ ประชาชนได้รับการดูแล ได้รับการบริการมี  -กองสาธารณ

และประชาชนทั่วไป ชาชนทั่วไป  ๒.การตรวจสุขภาพ การส่งเสริม สุขภาพ คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ สุขฯ

สุขอนามัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชน

 หมู่ที่ 9 สนับสนุนการตรวจสุขภาพ

ให้กับผู้สูงอายุประจ าเดือน/ปี

 ๓.หมู่ที่ 1-13 โครงการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

รวมแนวทางที ่๒.๕ จ้านวน ๓๓ โครงการ 11,729,000 13,398,270 13,578,270 13,758,270 13,958,270

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๑๘๔

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง

2.6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุง  ลานกีฬา เพื่อให้ เด็กนักเรียน/เยาวชน/ จ้านวน ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ  -กองช่าง

และสนามกีฬาในเขตต าบล ประชาชนได้มีสถานที่  -หมู่ 13 ปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย แข็งแรง  -อบจ.

ช่องสาริกา ออกก าลังกาย บริเวณที่ราชพัสดุ  -กอง

หมู่ที่ ๑-๑๓ สาธารณสุขฯ

 -กอง

การศึกษา

๒๖๔ โครงการจัดหาวัสด/ุอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของ เคร่ืองใช้ จ้านวน ๓ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ ประชาชนมี  วัสดุ  -กองการศึกษา

กีฬา /วัสดอุุปกรณท์ี่ใช้ในการ ต่างๆ ที่เป็นวัสดุ และอุปกรณ์ ๑.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออก ที่ใข้ในการออกก าลังกายอปุกรณ์กฬีาออกก าลัง

ออกก้าลังกาย/เครื่องดนตรี กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ก าลังกายวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี กาย

หมู่ที่ ๑-๑๓ เทเบิลเทนนิส ปิงปอง เปตอง  ๒.หมู่ ๖ (เคร่ืองขยายเสียง

ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ เคร่ือง ใช้ในการออกก าลังกาย),อุปกรณ์กีฬา

. เล่นเพื่อมอบให้หมู่บ้านในเขต  ๓.หมู่ที่ 10 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

ต าบลช่องสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน



๑๘๕

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง

2.6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๔ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย  ๑.บริเวณกลุ่มบ้านนางบังอร น้อยยาโน และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม ๒.บริเวณวัดเมตตาธรรม

เด็กเล่น ๓.บริเวณตรงข้ามบ้านนางเพ็ญศรี

หมู่ที่ ๑ คงเกตุแก้ว

๔.วัดราษฎรมงคล

๒๖๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๕ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ  ๑).หมู่ที่2 บริเวณกลุ่มบ้านนาง ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย     สุวรรณ ดีดา และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม ๒.บริเวณวัดอุดมพัฒนาราม

เด็กเล่น ๓).หมู่ 2 ปากซอย ๙ 

หมู่ที่ ๒ ๔).บ้านชิตนรง วงษ์ทอง

๕).บ้านนางสมจิตต์ สิงห์นิกร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๘๖

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง

2.6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๕ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ  ๑).หมู่ 3 บริเวณ ซอย 8 สายเอก-ตรี ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ บ้านนางคะนึง ศิลปะศร และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม ออกก าลังกาย ๒).บริเวณ ซอย ๗-๘ สนามกีฬา

เด็กเล่น หน้าบ้านนายวันดี ราชวัตร ๓).ซอย ๘

หมู่ที่ ๓ หน้าบ้านสุนันท์ ศิลปะศร ๔).สายตรี

นายบุญมี หรัดดี (ศาลาสาธารณะสุข)

 ๕).หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างสถานที่ออก

ก าลังกาย พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย

บริเวณกลุ่มบ้านนางบัวตอง สอนสี,

กลุ่มบ้านนางพรเพชร ปัญญา

๒๖๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๒ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ  - หมู่ที่ 4 บริเวณซอย 11 กลุ่มบ้าน ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย นางบัวตอง  สอนสี และนางสมจิต และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม แสนล้อม

เด็กเล่น  -หมู่ 4 บริเวณซอย 10

หมู่ที่ ๔ บริเวณซอย 11 นางสมศรี  เงินทิพย์

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๘๗

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง

2.6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖๙ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๓ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ  - หมู่ที่  5 บริเวณกลุ่มบ้านนางพิกุล ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย ร่ืนภิรมย์ , นายลพ  สอนสี,บ้านนาง และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม แพงกูล  นามเพ็ขร

เด็กเล่น  -หมู่ ๕ บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๕ โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด

 -หมู่ที่5 โครงการเคร่ืองออกก าลังกาย

บ้านนายอ าเพล ทาประดิษฐ์ และบ้าน

นางพิกุล ร่ืนภิรมย์

๒๗๐ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๒ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ  -หมู่ที่6 บริเวณกลุ่มบ้านนายสายยุธ ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย ร้อยดวง ถนนซอย 17 สาย 1-2 และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม  -หมู่ 6   บริเวณวัดราษฎร์สามัคคี

เด็กเล่น (ตอยาง) ,บ้านนายเริงชัย เบิกบาน

หมู่ที่ ๖

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๑๘๘

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง

2.6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๒ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ  -หมู่ ๗ วัดสว่างอารมณ์,ร.รวัดมณี ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย ศรีโสภณ, และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม

เด็กเล่น

หมู่ที่ ๗

๒๗๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน  -  โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม

เด็กเล่น

หมู่ที่ ๘

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน



๑๘๙

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง

2.6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๑ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ หมู่ที่9 เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม

เด็กเล่น

หมู่ที่ ๙

๒๗๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๑ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ  -หมู่ที่ 10 เคร่ืองออกก าลังกายกลาง ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย แจ้ง ,ซ่อมเคร่ืองออกก าลังกาย, และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม   บริเวณบ้านนายอุดม คล้ายสุวรรณ

เด็กเล่น

หมู่ที่ ๑๐

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน



๑๙๐

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง

2.6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๑ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ  -หมู่ที่11 สนับสนุนเคร่ืองออกก าลัง ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย กาย บริเวณถนนซอย 17 และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม

เด็กเล่น

หมู่ที่ ๑๑

๒๗๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน  ๑  โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ  -หมู่ ๑๒ บริเวณซอย ๑๑,บ้าน ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย นายประสาน เอมวงษ์ และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม

เด็กเล่น

หมู่ที่ ๑๒

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ



๑๙๑

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖  แนวทางการพัฒนา จัดใหม้ีสวนสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให ้ เด็ก  ประชาชน  เยาวชน  เล่นกีฬา  และออกก้าลังกายอย่างต่อเน่ือง

2.6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๗๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา จ้านวน ๒ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/  -กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย วัสดุ สนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกาย ได้ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชน มเีคร่ืองออก  -อบจ

ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกก าลังกาย  -หมู่ที่ 13 โครงการเคร่ืองออกก าลัง และเล่นกฬีาร่วมกนั  -กรมฯ

ช่องสาริกา,เคร่ืองเล่นสนาม กาย บริเวณ ซอย 6 ,บริเวณซอย

เด็กเล่น ๗/๑บริเวณซอย 7/2

หมู่ที่ ๑๓  -หมู่ ๑๓ บริเวณซอย ๗/2

บ้านนายสนอง

๒๗๘ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชา จ้านวน 1 โครงการ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของประชา ประชาชนในต าบลช่อง  -กองการศึกษาฯ

 ช่องสาริกาสัมพันธ์ ชนทุกกลุ่มรักการออกก าลังกาย ประชาชนต าบลช่องสาริกาได้ใช้เวลา เข้าร่วมกิจกรรม สาริกาได้ออกก าลังกาย

และเล่นกีฬา ว่างให้เกิดประโยชน์ และใช้เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชน์

๒๗๙ โครงการกีฬาปฐมวัยเชื่อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี จ้านวน 1 โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและผู้ปกครองร้อย เด็กและผู้ปกครองเกดิ  -กองการศึกษาฯ

ความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัว เด็กและปกครองได้ร่วมกันท ากิจ ละ 80 ได้เขา้ร่วมกจิ ความสัมพันธ์อนัดีภายใน

กรรม กรรม ครอบครัว

รวมแนวทางที่ ๒.๖ จ้านวน ๓๘ โครงการ ๔,๓๔๐,๐๐๐ ๔,๓๔๐,๐๐๐ ๔,๓๔๐,๐๐๐ ๔,๓๔๐,๐๐๐ ๔,๓๔๐,๐๐๐

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๙๒

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๘๐ โครงการขับขี่ปลอดภัย /อบรม เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงกฏจราจร จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนอบุัติเหตุลดลง ประชาชนร้อยละ ๗๐   -ส านักปลัด

วินัยการจราจร และการใช้รถใช้ถนน รู้กฏจราจร รู้ถงึการขบัขี่

หมู่ที่ ๑-๑๓ อย่างปลอดภัย ปลอดภยั ในการใช้รถ

ใช้ถนน

๒๘๑ โครงการจัดท าคล่ืนชลอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน จ้านวน ๓๔ โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของประชาชน ประชาชนมคีวาม  -กองช่าง

ความเร็ว,จ ากัดความเร็ว การใช้ถนนได้ระมัดระวังบริเวณที่ ทีม่คีวามระมดัระวังการใช้ ปลอดภยัจากการใช้รถ  -กรมทางหลวง

ป้ายจุดเส่ียง,ป้ายบอกเขต,จุด เป็นจุดเส่ียง  ๑.หมู่ที่ 1 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ รถ ใช้ถนนอยา่งระมดัระวัง ชนบท

อันตราย,บอกเขต,บอกซอย,ป้าย จัดท าคล่ืนชลอความเร็ว    ส่ีแยกไฟแดงซ.12สาย4 ส่ีแยกสาย4 2.จ านวนอบุัติเหตุลดลง และความปลอดภยัใน

ชื่อหน้าบ้าน, ไฟสัญญาณเตือน ที่เป็นจุดเส่ียงอันตราย  ๒.หมู่ 1 ติดต้ังไฟสัญญาณเตือนไฟ ชีวิตและทรัพยสิ์น

ภัย ,ป้ายต่างๆ,กล้องวงจรปิด จัดท าป้ายเตือนภัยต่างๆ    กระพริบ บริเวณ ปากซอย 12 เดิม เพือ่เป็นการเตือนภยัให้

ในเขตต าบลช่องสาริกา ในเขตต าบลช่องสาริกา    สาย 3 ,ปากซอย 13 ส่ีแยก, กบัผู้ใช้รถใช้ถนนได้

หมู่ที่ ๑-๑๓     ,ป้ายเตือน ป้ายหยุด บริเวณ ระมดัระวังบริเวณทีเ่ป็น

   ส่ีแยกซอย 12 เดิม จุดเส่ียง

 ๓.หมู่ ๒ ไฟสัญญานกระพริบ,

   ซอย ๘ (สายตรี -สายเอก)

๔.หมู่ที่ ๓ ไฟกระพริบบริเวณสายเอก

   ซอย ๗-๘

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๙๓

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 ๕.หมู่ที่ 3 ติดต้ังกล้องวงจรปิด

๖.หมู่ 4 ติดต้ังไฟสัญญาณเตือนไฟ

   กระพริบ บริเวณ ปากซอย 10 -11

   สายเอก-สายตรี

๗.หมู่ ๕ กล้องวงจรปิด บริเวณส่ีแยก

   สายเอก ,ไฟกระพริบ,กล้องวงจร

   ปิดบริเวณซอย 11

๘.หมู่ที่ 6 จัดท าป้าย ซุ้มต่างๆ

๙.หมู่ ๖ จัดท าป้ายจราจร (ป้ายหยุด

   บริเวณซอย ๑๖ สาย ๒

 ๑๐.หมู่ที่7 สัญญาณไฟกระพริบ ไฟส่อง

   สวา่ง บริเวณส่ีแยก ,ตรวจสอบระบบ

   ไฟฟ้า

๑๑.หมู่ ๘ ไฟกระพริบ บริเวณ ซอย ๑๔

 ๑๒.หมู่ที่ ๙ ป้ายประชาสัมพันธห์มู่บ้าน

 ๑๓.หมู่ที่ 9 สัญญาณไฟกระพริบ

     บริเวณซอย 7 สาย 4

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๑๙๔

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔.หมู่ที่ 9 ติดต้ังกล้องวงจรปิด

   บริเวณส่ีแยกซอย 7 สาย 4

๑๕.หมู่ที่ 10 ก่อสร้างคล่ืนชะลอความ

    เร็ว จ านวน 3 จดุ บริเวณถนนซอย

    16 สาย 4 - เข้าเขา หน้าบ้าน

    นายทองสุข พงษ์กระวี,หน้าบ้าน

ผู้ใหญ่สามารถ ศรีเดือน และหน้าบ้าน

  นายบุญรอด ค้าแหวน,ป้ายเตือนชะลอ

   ความเร็ว บริเวณถนนซอย 16  สาย 

  4 - เข้าเขา,ลูกระนาดชะลอความเร็ว

    บริเวณซอย 15-16 สาย 4

 ๑๖.หมู่ ๑๐ ไฟกระพริบ

   บริเวณซอย ๑๕ - ๑๗

 ๑๗.หมู่ 11 ติดต้ังไฟสัญญาณเตือน

๑๘.หมู่ที่๑๒ป้ายสัญญาณเตือนภัย

     จราจร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๑๙๕

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 ๑๙.หมู่ที่ ๑๒ ป้ายเตือนทางโค้ง

     พร้อมไฟกระพริบ บริเวณปากทาง

    ซอย ๑๑ สาย ๓, แยกซอย ๑๑,

   ราวกกั้นถนนบริเวณทางโค้ง

    ซอย ๑๐-๑๑ สาย 4

 ๒๐.หมู่ที่ 13 ไฟกระพริบ บริเวณส่ีแยก

๒๒.หมู่ที่ 13 ก่อสร้างเหล็กกั้นทางโค้ง

    บริเวณวดัถ้ าบ่อทองและถนนซอย 6

๒๓.หมู่ที่ 1สัญญาณไฟแดงบริเวณ

    สาย ๒ หน้าบริษัทเบทาโกร

๒๔.โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ

     หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

     12,13

๒๕.หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างลูกระนาด

    ชะลอความเร็ว บริเวณซอย 6 

    และซอย 7

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ



๑๙๖

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖.หมู่ที่ 5 จัดท าที่กั้นราวสะพาน

     บริเวณซอย 11 ระหวา่งสาย 1-2

๒๗.หมู่ที่ 6 โครงการติดต้ังกล้อง

     วงจรปิด

๒๘.หมู่ที่ 10 โครงการลูกระนาดชะลอ

     ความเร็ว บริเวณซอย 15- 17

๒๙.หมู่ที่ 10โครงการกล้องวงจรปิด

   บริเวณปากซอยทางเข้า บริเวณซอย

    15  บริเวณซอย 16

๓๐.หมู่ที่ 12 โครงการกล้องวงจรปิด

     บริเวณทางแยกสาย 3 และสาย 4

๓๑.หมู่ที่ 12 โครงการติดต้ังการ์ดเลน

  บริเวณถนนทางโค้งสาย 4และซอย 11

๓๒.หมู่ที่ 12 โครงการติดต้ังระบบไฟ

    กระพริบ 

๓๓.หมู่ที่13 โครงการติดต้ังกล้อง

     วงจรปิดบริเวณถนนสาย 2

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ



๑๙๗

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๔.หมูที่ 13 โครงการติดต้ังป้าย

     จ ากัดความเร็ว

๒๘๒ โครงการรณรงค์ปัองกันและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า จ้านวน 1 โครงการ  - 38,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของผู้เขา้ร่วม ลดอบุัติเหตุช่วงเทศกาล  -ส านักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง โครงการรณรงค์ป้องกันและลด โครงการรรณรงค์ ปีใหมแ่ละจดุบริการ

เทศกาล ปีใหม่ อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.ร้อยละของอบุัติเหตุ ประชาชน

โดยจัดต้ังจุดบริการประชาชน ลดลง

๒๘๓ โครงการรณรงค์ปัองกันและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า จ้านวน 1 โครงการ  - 38,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของผู้เขา้ร่วม ลดอบุัติเหตุช่วงเทศกาล  -ส านักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง โครงการรณรงค์ป้องกันและลด โครงการรรณรงค์ ปีใหมแ่ละจดุบริการ

เทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2.ร้อยละของอบุัติเหตุ ประชาชน

โดยจัดต้ังจุดบริการประชาชน ลดลง

๒๘๔ โครงการติดต้ังป้ายบอกซอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า จ้านวน ๑ โครงการ  - 500,000    500,000    500,000    500,000    1.ร้อยละของอบุัติเหตุ ประชาชนในพืน้ทีม่คีวาม กองช่าง

ป้ายบอกเขต หมู่ที่ 1-13 โครงการติดต้ังป้ายบอกซอย ในพืน้ทีล่ดลง ระมดัระวังในการใช้ถนน

ต าบลช่องสาริกา ป้ายบอกเขต หมู่ที่ 1-13 ท าใหอ้บุัติเหตุลดลง

ต าบลช่องสาริกา

รวมแนวทางที ่๒.๗ จ้านวน ๓๘ โครงการ ๕๕๐,๐๐๐ ๑,๑๒๖,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ที ่๒ จ้านวน ๑๕๔ โครงการ 20,716,887   26,195,157   26,346,157   27,486,157   27,626,157   

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน



๑๙๘

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3.1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๘๕ โครงการส่งเสริมปรับปรุง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๗  โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส่ิงแวดล้อมและ มีการรักษาส่ิงแวดล้อม  -กองสาธารณ

แก้ไขและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ๑.หมู่ 9 สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เพิม่มากขึ้น สุขฯ

และทรัพยากรธรรมชาต ิ อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อม    รณรงค์ห้ามการท าลายป่าและเผาป่า แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ

แหล่งท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ    ,สนับสนุนงบประมาณดับไฟป่า ปรับปรุง และฟืน้ฟูใหดี้

หมู่ที่  ๑-๑๓ แหล่งท่องเที่ยวในต าบล  ๒.หมู่ที่ 3 แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ยิง่ขึน้

ช่องสาริกา ๓.หมู่ที่ ๙ อนุรักษ์ธรรมชาติและ

   ส่ิงแวดล้อมในชุมชน,ส่งเสริมให้

   ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.หมู่ที่ ๔,๙ ป้ายรณรงค์

๕.หมู่ 9 กิจกรรมป้องกันไฟป่า

๖.โครงการจดัท าฐานข้อมูลทรัพยากร

   ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและมรดกทาง

   วัฒนธรรมเขาเอราวัณ

   (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ)

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 25๖๕)
องค์การบริหารส่วนต้าบลชอ่งสาริกา

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.0๒



๑๙๙

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3.1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.หมู่ที่ 2 บริเวณวดัด่านอุดม (สระบัว

   กระดังยัก หรือบัววิกตอเรีย

๒๘๖ โครงการปลูกจิดส้านึกเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการ จ้านวน 1 โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนมส่ีวนร่วมในการ เยาชนมคีวามเขา้ใจและ  -กองสาธารณ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินโครงการปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากร ร่วมรักษาอนุรักษ์ สุขฯ

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มากขึน้ ส่ิงแวดล้อม

๒๘๗ โครงการปลูกต้นไม้ ,ถางป่า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ จ้านวน ๑๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวนผู้ปลูก พืน้ทีสี่เขยีวเพิม่มากขึน้  -กองสาธารณ

ปรับปรุง,ภูมิทัศน์หมู่บ้าน โครงการปลูกต้นไม้,ถางป่า ๑.ปลูกต้นไม้ในเขตต าบลช่องสาริกา ต้นไม้ ภมูทิัศน์สวยงาม สุขฯ

ในเขตต าบลช่องสาริกา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน    ตัดต้นไม้กิ่งไม้  -กองช่าง

หมู่ที่  ๑-๑๓ ปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ๒.หมู่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ข้างทาง  -ส านักปลัด

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้านให้    ระหว่างซอย 12 เดิม สาย 3-4

สวยงาม ๓.หมู่ 9 กิจกรรมปลูกป่า และดูแล

   รักษาสมบัติส่วนรวมของชุมชน

   (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ)

๔.หมู่ที่8 ปลูกป่าอ่างเก็บน้ าหนองโพธิ์

   บริเวณซอย 15 สาย4

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๒๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3.1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕.หมู่ที่ 9 ส่งเสริมการฟืน้ฟูป่าไผ่พันธุ์

   ไม้บ้านเรา

๖.หมู่ที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

   ถนนซอย 12 เก่า และทุกซอย

๗.หมู่ที่ 2 โครงการส่งเสริมการปลูกต้น

   ไม้ท้องถิ่น(ต้นกระเบา)

๘.หมู่ที่ 2 โครงการปลูกต้นกระเบา

   เฉลิมพระเกียรติ

๙.หมู่ที่ 2 โครงการปรับภูทัศน์ 

   บริเวณซอย 9 และทุกซอย

๑๐.หมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

    รอบหมู่บ้าน

๑๑.หมู่ที่ 7โครงการปลูกต้นไม้

    สัญลักษณ์ประจ าหมู่บ้าน

   (ต้นตะเคียน)

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒



๒๐๑

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3.1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๘๘ การด้าเนินการสนับสนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ้านวน ๑ โครงการ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละขอจ านวนโครงการประชาชนด าเนินการตาม -ส านักปลัด

โครงการอันเน่ืองมาจาก ท าโครงการอันเนื่องมาจาก ที่ด าเนินการ รอยพระราชด าริ

พระราชด้าริ  พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เช่นการ

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 

 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เป็นต้น

รวมแนวทางที ่๓.๑ จ้านวน ๒๐ โครงการ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๐๒

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๘๙ โครงการปรับปรุงบอ่ขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า จ้านวน ๙ โครงการ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ บ่อขยะสามารถรองรับ การก าจดัขยะมปีระสิทธิ  -กองสาธารณ

ต้าบลช่องสาริกา โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๑-๑๓ ขยะได้ และไมเ่กดิผล ภาพมากยิง่ขึน้ สุขฯ

(การจัดการดา้นขยะมูลฝอย ในต าบลช่องสาริกา   -หมู่ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการคัด กระทบต่อส่ิงแวดล้อม

และสิ่งปฏกูิล) เพื่อให้การก าจัดขยะเป็นไปอย่าง แยกขยะ โดยรอบ

หมู่ที่ ๑-๑๓ มีประสิทธิภาพ,และเพื่อเป็นค่าใช้  -หมู่ที่ 4 ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ

จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณถนนซอย10สายเอก-สายตรี

และส่ิงปฏิกูล และการจัดการขยะ

 -หมู่ที่ 5 ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ

บริเวณแยกเบทาโกร สาย 2 ซ. 12

เก่า,ซอยพิเศษทางเข้าวัดด ารงบุล

 -หมู่ที่1-13 ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ

 - หมู่ที่ 9 ปรับปรุงบ่อขยะป้องกัน

ขยะปลิวออกนอกเขต และท าคันกั้น

น้ าไหลออกจากบ่อขยะ

 -หมู่ที่ 9 ควบคุมดูแลปัญหาสุนัขที่

บ่อขยะ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๐๓

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 -หมู่๙  ก าจัดกล่ินเหม็นจากบ่อขยะ

 ก าจัดควบคุมสุนัขบริเวณบ่อขยะ

 -หมู่  ๙ ปรับปรุงบ่อขยะ,แก้ปัญหา

บ่อขยะ,ป้ายการทิ้งขยะ

หมู่ที่ 13  ก่อสร้างร้ัวล้อมรอบ

บริเวณบ่อขยะ 9 

๒๙๐ โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง จ้านวน ๑ โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มถีงัขยะเพียงพอทีจ่ะให้ ถงัขยะมเีพียงพอกบั  -กองสาธารณ

 หมู่ที่ ๑-๑๓ ท าถังขยะ เพื่อให้มีถังขยะที่เพียง บริการประชาชน ปริมาณขยะ สุขฯ

พอในการรักษาความสะอาด

๒๙๑ โครงการให้ความรู้ดา้นการ เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชน จ้านวน ๑ โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณขยะมลูฝอยทีไ่ป ประชาชนมคีวามรู้  -กองสาธารณ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ลดใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก/มีการ หมู่ที่ ๑-๑๓ ทิง้ทีบ่่อขยะลดลง ความตระหนักในการ สุขฯ

หมู่ที่ 1-13 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเกี่ยวกับ คัดแยกขยะกอ่นทิง้และ

การทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชน น าขยะมาใช้ประโยชน์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๐๔

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๙๒ ค่าซ้ือที่ดนิส้าหรับทิ้งขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือที่ดินส าหรับ จ้านวน ๑ โครงการ 5,000,000  -  -  -  - มีที่ดินส าหรับรองรับ มทีีดิ่นส าหรับรองรับขยะ  -กองสาธารณ

ทิ้งขยะ ปริมาณขยะที่น ามา สุขฯ

๒๙๓ ค่าเคร่ืองพ่นยา เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพ่นยา จ้านวน ๑๓ โครงการ  - 25,000  -  -  -  จ านวน 1 เคร่ือง 1.ขยะในบ่อขยะยอ่ยสลาย  -กองสาธารณ

แบบใช้แรงลม ชนิดสะบายหลัง จัดหาเคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงลม อยา่งรวดเร็ว สุขฯ

ขนาด 3.5 แรงม้า จ านวน ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า 2.ปริมาณขยะในบ่อขยะ

1 เคร่ือง จดัซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน มปีริมาณลดลง

ครุภัณฑ์

๒๙๔ ค่าถังขยะคัดแยก 4 ประเภท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะคัดแยก จ้านวน ๑ โครงการ  - 14,000  -  -  - 2 ชุด มกีารคัดแยกขยะแต่ละ  -กองสาธารณ

ขนาด 120 ลิตร 4 ประเภท ขนาดความจุ 120 จัดหาถึงขยะความจุ 120 ลิตร ประเภทในอบต.อยา่งมี สุขฯ

ลิตร แบบฝาทิ้ง 1 ช่องทิ้งมี 2 ล้อ ประสิทธิภาพ

จ านวน 2 ฟุต 

๒๙๕ ค่าถังขยะคัดแยก 4 ประเภท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะคัดแยก จ้านวน ๑ โครงการ  - 15,000  -  -  - 4 ชุด มกีารคัดแยกขยะแต่ละ  -กองสาธารณ

ขนาด 60 ลิตร 4 ประเภท ขนาดความจุ 60 จัดหาถึงขยะความจุ 60 ลิตร ประเภทในอบต.อยา่งมี สุขฯ

ลิตร แบบฝาทิ้ง 1 ช่องทิ้ง ประสิทธิภาพ

จ านวน 4 ชุด 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๐๕

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๙๖ โครงการก่อสร้างร้ัวเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ้านวน 1 โครงการ -  - 50,000  -  - ร้อยละของการป้องกนั 1.บุคคลภายนอกไม่ กอง

ขนาดความสูง 2 เมตร ยาว โครงการก่อสร้างร้ัวเหล็ก ขนาด หมู่ที่ 9 (บริเวณบ่อขยะ) การเขา้ทิง้บ่อขยะ สามารถเขา้ไปในบ่อ สาธารณสุข ฯ

7.50 เมตร พร้อมประตูเหล็ก ความสูง 2 เมตร ยาว 7.50 เมตร ก่อสร้างร้ัวเหล็กขนาดความ ขยะได้

ความสูง 2 เมตร ยาว 5 เมตร พร้อมประตูเหล็ก ความสูง 2 เมตร สู. ๒ เมตร ยาว 7.50 เมตร 2.สร้างความปลอด

(หมู่ที่ 9 บริเวณบ่อขยะ) ยาว 5 เมตร พร้อมประตูเหล็ก ความสูง 2 เมตร ภยัใหแ้กท่รัพยสิ์นของ

(หมู่ที่ 9 บริเวณบ่อขยะ) ยาว 5 เมตร ทางราชการ

๒๙๗ โครงการไฟบ่อขยะLED 40 วัตต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟบ่อขยะ LED จ้านวน 1 โครงการ  -  - 290,000  -  - 10 ชุด เพือ่ใหบ้่อขยะมแีสงสว่าง กอง

ชนิดมีระบบโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ ชนิดมีระบบโซล่าเซลล์ จัดหาไฟบ่อขยะ LED 40 วัตต์ ชนิด ในเวลากลางคืน สาธารณสุข ฯ

แบตเตอร่ีและชุดควบคุมในตัว แบตเตอร่ีและชุดควบคุมในตัว มีระบบโซล่าเซลล์ แบตเตอร่ีและชุด

ควบคุมในตัว

     

๒๙๘ โครงการก่อสร้างร้ัวตาข่ายเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวตาข่าย จ้านวน 1 โครงการ  -  - 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ ไมม่ขียะปลิวออกนอก กอง

รอบบ่อขยะ (ต่อเติมจากร้ัวคอน เหล็กรอบบ่อขยะ จัดหาร้ัวตาข่ายเหล็กรอบบ่อขยะ บ่อขยะ สาธารณสุข ฯ

กรีต)

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๒๐๖

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๙๙ ค่ารถบรรทุกขยะ เพือ่จา่ยเป็นค่ารถบรรทุก จ้านวน 1 โครงการ  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวน 1 คัน 1.ขยะมลูฝอยถกูก าจดั กองสาธารณสุข

ขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร จดัหารถบรรทุกขยะขนาด 2.ปัญหาขยะลดลง

กระบอกสูบ ไมต่่ ากว่า ไมน่้อยกว่า 6 ตัน 3.ประชาชนมสุีขภาพทีดี่

6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง

ยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 

กโิลวัตต์ แบบอดัท้ายจ านวน

1 คัน จดัซ้ือตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์

๓๐๐ โครงการจัดการขยะด้วยมือหนู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า จ้านวน 1 โครงการ  -  - 100,000 100,000 100,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก จ านวน เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษาฯ

โครงการจัดการขยะด้วยมือหนู การจัดการขยะของศูนย์พัฒนา 4 ศูนย์ เด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์

เด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์ สังกดัองค์การบริหาร

ส่วนต าบลช่องสาริกา

สามารถเรียนรู้และ

คัดแยกขยะได้ถกูต้อง

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๒๐๗

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบา้บดัและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๐๑ จดัซ้ือไฟส่องสว่างพลังงานแสง เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟส่องสว่างพลังงาน จ้านวน 1 โครงการ  -  - 1,339,950  -  - จ านวน 5 ต้น  -บ่อขยะมแีสงสว่าง กองสาธารณสุข

อาทิตย์ แสงอาทิตย ์ รายละเอยีดดังนี้ พลังงานแสงอาทิตยป์ระจ าบ่อขยะ สามารถป้องกนับุคคล

1.แผงโซล่าเซลขนาด 80 W ชนดิโมโนหรือ ภายนอกลักลอบเขา้มา

โพลิคริสตัสไลน ์มาตรฐาน มอก.1483-2553 เพลิง

2.ตู้เหล็กกนัน้ าพร้อมชุดควบควม

การชาร์จอตัโนมติั

3.เสาชุบกลัป์วาไนซ์ขนาดความ

สูง 6 เมตร รวมชุสายไฟ

4.โคมไฟส่องสว่าง 40 W แสงสีขาว

5.แบตเตอร่ี 12 V 65 AH มาตรฐาน ISO

6.ส ารองไฟไมน่้อยกว่า 2 วัน

รวมแนวทางที ่๓.๒ จ้านวน ๓๓ โครงการ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๕๕๔,๐๐๐ ๕,๗๗๙,๙๕๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ที ่๓ จ้านวน ๕๓ โครงการ ๖,๕๗๕,๐๐๐ ๔,๐๒๙,๐๐๐ ๖,๒๕๔,๙๕๐ ๔,๕๗๕,๐๐๐ ๔,๕๗๕,๐๐๐

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๐๘

๔. ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว
4.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๐๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต  จ้านวน ๓ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวนนัก มสีถานทีท่่องเทีย่วในพืน้  -เกษตรต าบล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต าบลช่องสาริกา ๑.หมู่ 9 ป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง ท่องเทีย่ว ทีท่านตะวันในต าบลช่อง  -กองการศึกษา

ต าบลช่องสาริกา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับ    กิจกรรมปั่นจักรยาน สาริกาประชาชนมรีายได้

สนุนการปลูกทานตะวัน/การ ๒.หมู่ 1-13 ป้ายประชาสัมพันธ์เส้น เพิม่ขึน้จากการท่องเทีย่ว

จัดงานเพื่อการท่องเที่ยวในเขต    ทางกิจกรรมปั่นจักรยาน

ต าบลช่องสาริกา ๓.หมู่ 9 ป้ายประชาสัมพันธ์การ

   ท่องเที่ยว

๓๐๓ โครงการอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต  จ้านวน ๒ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของโครงการที่ ในเขตต าบล เขตอ าเภอ  -กองการศึกษา

ในการสนับสนุน ส่งเสริม การ ต าบลช่องสาริกา เขตอ าเภอ ๑.สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตต าบล สนับสนุนงบประมาณ เขตจงัหวัดมสีถานทีท่่อง  -เกษตรต าบล

การจัดงานทุ่งทานตะวัน/การ พัฒนานิคม  เขตจังหวัดลพบุรี    ช่องสาริกา เขตอ าเภอพัฒนานิคม ส่วนราชการ เทีย่วและได้รับการพัฒนา  -อ าเภอ

สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว    เขตจังหวัดลพบุรี เพิม่มากขึน้

ด้านต่างๆ ในเขตต าบลช่อง ๒.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

สาริกา  เขตอ าเภอพัฒนานิคม

และเขตจังหวัดลพบุรี

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

องค์การบริหารส่วนต้าบลชอ่งสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.0๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 25๖๕)



๒๐๙

๔. ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว
4.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๐๔ โครงการมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมการให้เด็กและ จ้านวน ๑  โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เด็ก/เยาวชนร้อยละ 80 เด็ก/เยาวชน สามารถ  -กอง

เยาวชนสามารถเผยแพร่สถาน เด็ก/เยาวชนในต าบลช่องสาริกา เข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่สถานที่ท่อง การศึกษาฯ

ที่ท่องเที่ยวภายในต าบลได้ เที่ยวภายในต าบลได้

๓๐๕ โครงการปัน่วัดใจสไตล์ช่อง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ จ้านวน ๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนทั่วไปได้รับ  -กอง

สาริกา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ในการท่องเที่ยว การศึกษาฯ

ธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

๓๐๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต  จ้านวน ๑ โครงการ  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวนนัก มสีถานทีท่่องเทีย่วในพืน้  -เกษตรต าบล

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต าบลช่องสาริกา หมู่ที่ 12 โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเทีย่ว ทีใ่นต าบลช่องสาริกา  -กองการศึกษาฯ

ต าบลช่องสาริกา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในหมู่บ้าน ประชาชนมรีายได้  -อ.พัฒนานิคม

สนุนการท่องเที่ยว/การ เพิม่ขึน้จากการท่องเทีย่ว

จัดงานเพื่อการท่องเที่ยวในเขต

ต าบลช่องสาริกา

รวมแนวทางที ่๔.๑ จ้านวน ๘ โครงการ ๓๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๑๐

๔. ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
๔.๒ แนวทางการพัฒนาและจัดใหม้ีสถานที่ทอ่งเที่ยว
4.2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๐๗ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา จ้านวน ๗ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน ต าบลช่องสาริกามีสถาน  -กอง

จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลช่อง ๑.หมู่ที่9 ส่งเสริมสนับสนุนจัดท าเส้น แหล่งท่องเที่ยว ที่ท่องเที่ยวได้รับการ การศึกษาฯ

ในเขตต าบลช่องสาริกา สาริกา ,ประชาสัมพันธ์การท่อง    ทางศึกษาธรรมชาติเขาเอราวัณ ที่ได้รับการพัฒนา พัฒนเพิม่มากขึ้น

(เช่นภูเขา,ถ้ า,วัด ) เที่ยว,จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๒.หมู่ 9 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และ

หมู่ที่ ๑-๑๓ การท่องเที่ยวในเขตต าบลช่อง    การท่องเที่ยว

๓.หมู่ 9 โครงการหอดูนก

๔.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

   เขาเอราวัณ

๕.กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

   เชิงนิเวศ

   (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ)

๖.หมู่ 9 โครงการเดินวิ่งและขี่จกัรยาน

   เพื่ออนุรักษ์เขาเอราวัณ

๗.หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างป้ายสัญ

   ลักษณ์นกสาริกา (เหมือนหน้าอบต.

   ช่องสาริกา) บริเวณโค้งเขาหลัก

   กม.ที่9

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๑๑

๔. ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
๔.๒ แนวทางการพัฒนาและจัดใหม้ีสถานที่ทอ่งเที่ยว
4.2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๐๘ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา จ้านวน ๑ โครงการ  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวนแหล่ง ต าบลช่องสาริกามสีถาน  -กอง

จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลช่อง  -โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ท่องเทีย่วทีไ่ด้รับการ ทีท่่องเทีย่วได้รับการ การศึกษาฯ

ในเขตต าบลช่องสาริกา สาริกา ,ประชาสัมพันธ์การท่อง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, พัฒนา พัฒนเพิม่มากขึน้

(เช่นภูเขา,ถ้ า,วัด ) เที่ยว,จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 12,13

หมู่ที่ ๑-๑๓ การท่องเที่ยวในเขตต าบลช่อง

สาริกา

รวมแนวทางที ่๔.๒ จ้านวน ๘ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ที ่๔ จ้านวน ๑๖ โครงการ ๔๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 บริหารจัดการด้านการเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(๕ กลยุทธ)์,บริหารจัดการด้านการพัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง (๗ กลยุทธ)์



๒๑๒

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๐๙ โครงการสนับสนุน,ส่งเสริม เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน จ้านวน ๓5 โครงการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของกิจกรรมที่ ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้  -ส านักปลัด

กิจกรรมตา่งๆ,กลุ่มอาชีพตา่งๆ ประกอบอาชีพต่างๆ กลุ่มต่าง ๑.กลุ่มอาชีพในเขตต าบลช่องสาริกา ส่งเสริมอาชีพ จากการประกอบอาชีพ  -เกษตรอ าเภอ

ในเขตต้าบลช่องสาริกา ในเขตต าบลช่องสาริกาและ    หมู่ที่ 1 - 13   -พัฒนาชุมชน

หมู่ที่ ๑-๑๓ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน ๒.หมู่ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  อ าเภอ

งานให้ความรู้กลุ่มอาชีพ ๓.หมู่ 6 งบสนับสนุนจัดต้ังกองทุน  -กองสวัสดิ

  ธนาคารพันธุ์ข้าว จ านวน 300,000 การสังคม

   บาท

๔.หมู่ 8 สนับสนุนกลุ่มแปรรูปสมุน

   ไพรมะม่วงหาวมะนาวโห่  

๕.หมู่ 9 ส่งเสริมโรงอบผลิตภัณฑ์จาก

   พลังงานแสงอาทิตย ์(กระทรวงพลัง

   งาน)

๖.หมู่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

   ของชุมชน ต าบลช่องสาริกา

แบบ ผ.0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 25๖๕)

องค์การบริหารส่วนต้าบลชอ่งสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ



๒๑๓

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านต่างๆ (ม.3)

๘.กลุ่มอาชีพปลูกผัก (ม.2)

๙.กลุ่มอาชีพการท าพวงหรีด (ม. 3)

๑๐.หมู่ ๙ สร้างเรือนเก็บอุปกรณ์ 

   สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ใหม่ๆ

 เร่ืองการเกษตร,สนับสนุนและป้องกัน

   การก าจดัศัตรูพืช ,สนับสนุนพันธุ์ผัก,

   สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจดิน,

   การตรวจสอบคุณภาพน้ าด่ืม,ผลไม้

๑๑.กลุ่มเล้ียงโคนม

๑๒.หมู่ ๖ ศูนย์เรียนรู้ท าการเกษตร

   (ท านา) ณ โรงเรียนวัดราษฏร์ฯ

๑๓.หมู่ ๘ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

๑๔.หมู่ ๑๐ (ส่งเสริมอาชีพเกษตร)

๑๕.หมู่ 1,8,9 ส่งเสริมเมล็ดพันธ์ผัก

 ๑๖.หมู่ที่9สนับสนุนป้ายประชา

      สัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๑๔

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๗.หมูที่9 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

   เดิม ปรับปรุงให้เป็นศูนยจ์ าหน่ายผัก

   ปลอดภัยของชุมชน

๑๘.หมู่ที่ 1 การสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ  

๑๙.หมู่ที่ 1 แหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ

    ดอกเบี้ยต่ า

๒๐.หมู่ที่ 1 โครงการท าปุ่ยอินทรีย์

๒๑หมู่ที่ 2  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

   ชุมชน  

๒๒.หมู่ที่ 3 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม

    เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน

๒๓.หมู่ 5 โครงการสนับสนุนแหล่งเงิน

   ทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

๒๔.หมู่ที่ 5 โครงการสงเสริมอาชีพใน

   ชุมชน

๒๕.หมู่ที่ 6 โครงการจดัต้ังกลุ่มปลูกพืช

   สมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๑๕

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖.หมู่ที่ 6โครงการส่งเสริมอาชีพการ

   ปลูกผักปลอดสารพิษ และสถานที่

   จ าหน่าย

๒๗.หมู่ที่ 6 โครงการส่งเสริมอาชีพการ

   เพาะเห็ด

๒๘.หมู่ที่ 7 โครงการส่งเสริมพัฒนา

     อาชีพให้ผู้สูงอายุ

๒๙.หมู่ที่ 8 โครงการส่งเสริมกลุ่ม

  อาชีพ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

๓๐.หมู่ที่ 8 โครงการส่งเสริมอาชีพ

   การปลูกหน่อไม้ฝร่ัง

๓๑.หมู่ที่  10 โครงการสนับสนุนพืชผัก

    สวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

   พอเพียง

๓๒.หมู่ที่ 12 โครงการส่งเสริมอาชีพ

    ขนมไทย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒



๒๑๖

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๓.หมู่ที่ 12 โครงการส่งเสริมกลุ่ม

   อาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

   การท าพริกแกง)

๓๔.หมู่ที่ 13 จดัหาแหล่งเงินทุนปัจจยั

   การผลิตให้กลุ่มเกษตรกร

๓๕.หมู่ที่ 13 จัดหามุ้งป้องกันแมลง

  พร้อมโครงในการปลูกผักปลอดสารพิษ

๓๑๐ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางการเกษตร จ้านวน ๓ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม เกษตรกรทีความรู้เกีย่วกบั  -ส านักปลัด

เกษตร กลุ่มเกษตรต่าง ๆ,เกษตร ลดต้นทุนในการผลิตภาคเกษตร หมู่ที่ 1-13 กิจกรรม พัฒนาด้านเกษตรมากขึน้  -เกษตรอ าเภอ

ชีวภาพ,เกษตรทฤษฎีใหม่, พัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกร ๑.เกษตรอ าเภอ เพิ่มประสิทธิภาพ

พัฒนาศูนย์บริการ,การจัดการ    ลดต้นทุนการผลิต

ความรู้ในศูนย์บริการและถ่าย    (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์)

ทอดเทคโนโลยีเกษตรต าบล ๒.หมู่  9 สนับสนุนประชาสัมพันธ์

ช่องสาริกา,(วิชาเกี่ยวกับการ   วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกจันผา

เกษตร) หมู่ที่ 1-13   มะนาว ผักหวาน

๓.หมู่ที่1 สนับสนุนอุปกรณ์ในการ

  ตรวจค่าวิเคราะห์ดิน

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ



๒๑๗

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๑๑ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เพื่อส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตร จ้านวน ๔ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน เกษตรกรมรีายได้จากการ  -ส านักปลัด

เกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอด ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ๑.สินค้าเกษตรในเขตต าบลช่องสาริกา ทีไ่ด้กนิอาหารปลอดภยั จ าหน่ายสินค้าทีไ่ด้มาตร  -เกษตรอ าเภอ

ภัย ๒.หมู่๙ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีเจอืปน ฐานและปลอดภยั

   ในอาหารและผัก

๓.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการ

ลดต้นทุนการผลิต(ข้าวโพดเล้ียงสัตว์)

๔.หมู่ที่ 9 สนับสนุนชุดตรวจสารตกค้าง

ในผัก -ผลไม้

๓๑๒ โครงการสนับสนุนในการแก้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับ จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ ประชาชนมงีานท า และ  -ส านักปลัด

ไขปญัหาการว่างงาน ส่งเสริม สนุนการแก้ไขปัญหาการว่าง มงีานท า มอีอาชีพ

การประกอบอาชีพของ งานส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ประชาชน ในพื้นที่

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๑๘

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๑๓ โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จ้านวน ๒ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน ประชาชนมคีวามรู้เกีย่ว  -ส านักปลัด

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนิน  -ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการตามปรัชญา กบัเศรษฐกจิพอเพียง  -เกษตรอ าเภอ

ด้าเนินงานตามหลักปรัชญา งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, เศรษฐกจิพอเพียง มากขึน้

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง 12,13

หมู่ที่ 1-13  -หมู่ 9 สนับสนุนประชาสัมพันธ์

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจกพอเพียง

หมู่ที่9 สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์

การเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอ

เพียงรางวัลพระราชทาน

 โรงเรียนในพื้นที่ต าบลช่องสาริกา

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ



๒๑๙

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๑๔ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๑ โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนมีรายได้จาก  -ส านักปลัด

การประกอบอาชีพของราษฎร ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา การ การประกอบอาชีพ  -เกษตรอ าเภอ

ประกอบอาชีพของราษฎร เช่น

การฝึกอาชีพ  การศึกษาดูงาน 

การอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะ

การประกอบอาชีพ  สนับสนุน

วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 

การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการ

ด าเนินงานของกลุ่ม ผลักดันให้จดั

ต้ังเป็นกลุ่มตามกฎหมายฯลฯ

๓๑๕ โครงการให้ความรู้การน้อมน า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๑ โครงการ  - 58,700 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนด าเนินตาม  -ส านักปลัด

"ศาสตร์พระราชา" ขับเคล่ือน ด าเนินโครงการให้ความรู้การ เขา้ร่วมกจิกรรม ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน น้อมน า"ศาสตร์พระราชา" ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพียง

ชุมชน ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๒๐

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย

5.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห,์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๑๖ โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยเคมีและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า จ้านวน ๒  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวนประ  -เกษตรกรมีแปลงต้นแบบ  -ส านักปลัด

ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดิน, โครงการและกิจกรรที่เกี่ยวข้อง   -หมู่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ ชาชนทีไ่ด้รับความรู้ ลดต้นทนุการผลิตข้าวโพด  -เกษตรอ าเภอ

การส่งเสริมปรับปรงบ ารุงดิน ในการตรวจวิเคราะห์ค่าของดินเพื่อ เล้ียงสัตว์,เกษตรกรมีความ

โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและใช่ปุ๋ย การเกษตร รู้ความเขา้ใจในการผลิต

อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  -หมู่ที่ 12 โครงการจัดต้ังกลุ่มท าปุ๋ย ขา้วโพดเล้ียงสัตว์

เม็ด (เพื่อท าปุ๋ยใช้เอง)  -เกษตรกรสามารถลด

 -พลังงานไบโอแก๊ส หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕, ต้นทนุการผลิตและมีความ

๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ รู้เกีย่วกบัการปรับปรุง

บ ารุงดินด้วยปุย๋พืชสด 

และการท าปุ๋ยหมักจากเศษซากวสัดุที่เหลือใช้

๓๑๗ สนับสนุนโครงการอันเน่ือง เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่อง จ้านวน ๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยของประชาชนด าเนิน งบประมาณสนับสนุน  -ส านักปลัด

มาจากพระราชด้าริของพระ มาจากพระราชด าริของ โครงการอันเนื่องมาจากพระราช ตามประราชด าริ โครงการพระราชด าริ

บาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด าริ

ภมูิพลอดลุยเดช และพระราช และพระราชเสาวนีย์ของ

เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

พระบรมราชินีนาถ ราชินีนาถ

รวมแนวทางที ่๕.๑ จ้านวน ๕๐ โครงการ 2,090,000   2,148,700   2,150,000   2,150,000   2,150,000   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒



๒๒๑

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการรวมกลุ่ม  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

5.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๑๘ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการ จ้านวน ๑ โครงการ  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ ประชาชนมีส่วนร่วมใน  -ส านักปลัด

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จดัท าโครงการส่งเสริมการมีส่วน กิจกรรม/โครงการในการจัดท าแผน เข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเหน็

อย่างบูรณาการ ร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น และก าหนดแนวทางใน

อยา่งบูรณาการ การจดัประชุม การพัฒนาหมู่บ้าน

ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล 

๓๑๙ โครงการอบต.เคลื่อนที่ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก จ้านวน ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ปะชาชนได้รับบริการ  -ส านักปลัด

หน่วยบริการประชาชนเคล่ือนที่ หมู่ที่ 1-13 ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ นอกพืน้ทีม่ากขึน้

 ของ อบต.และรายการรอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

รวมแนวทางที ่๕.๒ จ้านวน ๒ โครงการ 50,000   60,000   60,000   60,000   60,000   

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๒๒

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณอัีนดีงามและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

5.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๒๐ สนับสนุนกลุ่ม/ชมรม เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ จ้านวน ๒ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่ เยาวชนประชาชนมคีวาม  -กองการศึกษา

ในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม กลุ่ม/ชมรม ในการ หมู่ที่ 1 อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม รู้เกีย่วกบัศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีต่าง ๆ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่คู่  -หมู่ที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ประเพณ๊ต่างๆ ไทย

สังคมไทย ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

หมู่ที่ 9

 -หมู่ที่ 9  สนับสนุนกิจกรรมชุมชน

ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

๓๒๑ โครงการองค์กรศีล 5 เพื่อเสริมสร้างและสมานฉันท์ จ้านนว ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พุทธศาสนิกชนร้อยละ พุทธศาสนิกชนเกดิความ  -กองการศึกษาฯ

ประชาเปน็สุข คนในชาติให้เกิดความสงบสันติ พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล 90 เขา้ร่วมกจิกรรมศีล สมานฉนัท์ และสมาน

สามัคคีกลมเกลียวกัน 5 มาปฏิบัติ 5 ประชาเป็นสุข สามคัคี

๓๒๒ โครงการสืบสาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ จ้านนว ๑ โครงการ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชน/เยาวชนให้ ประชาชนมจีติส านึก  -กองการศึกษาฯ

ประเพณลีอยกระทง สืบทอดต่อไป จัดประเพณีลอยกระทงปีละ 1 คร้ัง ความส าคัญงานประเพ ในการรักษาวัฒนธรรม

ณีเพิม่ขึน้ร้อยละ 80 ประเพณีไทย

๓๒๓ โครงการสืบสานประเพณี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ จ้านนวน ๑ โครงการ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชน/เยาวชน ให้ ประชาชนมจีติส านึกใน  -กองการศึกษาฯ

สงกรานต์สานสัมพันธ์วัน ประเพณีไทย สร้างความเข้มแข็ง จัดประเพณีสงกรานต์ ปีละ 1 คร้ัง ความส าคัญงานประเพ การรักษาวัฒนธรรม

ครอบครัวและผู้สูงอายุ ของครอบครัว ณีเพิม่ขึน้ ร้อยละ 80 ประเพณีไทย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๒๓

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณอัีนดีงามและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

5.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๒๔ โครงการประเพณแีห่เทียน เพื่อส่งเสริมการศาสนาและ จ้านวน ๑ โครงการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ประชาชน/เยาวชน ประชาชนรักษา  -กอง

พรรษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาประเพณี เข้าร่วมกิจกรรมทาง วัฒนธรรมประเพณีไทยการศึกษาฯ

ไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นประจ าปี ศาสนาเพิ่มขึ้นร้อยละ

80

๓๒๕ โครงการพร้อมใจแตง่ไทย เพื่อส่งเสริมการศาสนา จ้านวน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบลช่องประชาชนเข้าร่วม  -กอง

ท้าบญุตกับาตร เน่ืองในวัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท าบุญตัก สาริกาเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการ การศึกษาฯ

ธรรมะสวนะ บาตร ร้อยละ 80 ท าบุญตักบาตร

๓๒๖ โครงการกิจกรรมในวันส้าคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบลช่องประชากรร้อยละ  80  -ส านักปลัด

ทางศาสนาหรือวันส้าคัญของ วันส าคัญทางศาสนาหรือวัน งานประเพณี,งานวันส าคัญต่างๆ สาริกาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับศิลป  -กอง

ชาต/ิหรือเน่ืองในวันส้าคัญ ส าคัญของชาติหรือเนื่องในวัน  -วันปิยมหาราช ร้อยละ 80 วัฒนธรรมไทย การศึกษาฯ

หรือในวาระโอกาสที่จ้าเปน็ ส าคัญหรือในวาระโอกาสที่จ า  -กิจกรรมวันศาสนา

เป็น  -วันส าคัญอื่นๆ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๒๔

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณอัีนดีงามและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

5.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๒๗ ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันส าคัญ ของรางวัล จ้านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่ด าเนินประชากรร้อยละ  80  -ส านักปลัด

หรือในวาระโอกาสที่จ าเป็น ของรางวัล พวงมาลา และ ของ งานประเพณี,งานวันส าคัญต่างๆ กิจกรรม มีความรู้เกี่ยวกับศิลป

ส าคัญในวาระโอกาสที่จ าเป็น  -วันปิยมหาราช วัฒนธรรมไทย

ต่างๆ  -กิจกรรมวันศาสนา

 -วันส าคัญอื่นๆ

๓๒๘ ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันส าคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของ จ้านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่ด าเนินประชากรร้อยละ  80  -กอง

หรือในวาระโอกาสที่จ าเป็น รางวัลพวงมาลา  และของส าคัญ กิจกรรม มีความรู้เกี่ยวกับศิลป การศึกษาฯ

ในวาระโอกาสที่จ าเป็นต่างๆ วัฒนธรรมไทย

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



๒๒๕

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณอัีนดีงามและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

5.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๒๙ โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ จ้านวน 1 โครงการ  - 350,000 350,000  -  - ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ เพือ่ใช้เป็นสถานทีถ่วาย กองการศึกษา

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง จัดซ้ือพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระพรชัยมงคล

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด

1.ขนาดฐานยาว 6 เมตร  

  สูง ๑.๒๐ เมตร

2.ป้ายทรงพระเจริญยาว ๒.๓๐ ม.

    ๒.๓๐ เมตร

3.ครุฑ 90 ซม.1 ตัว 50 ซม.2 ตัว

4.กรอบกวา้ง 1.90 ม. สูง 3.12 

เมตร (2 กรอบ ซ้าย-ขวา)

5.กรอบกวา้ง 1.90 เมตร สูง3.60

เมตร (1 กรอบ กลาง)

6.พานพุ่มขนาดสูง 1 เมตร

7.ป้าย วปร.1.20 เมตร =(1ป้าย

กลาง) ป้ายราชาภิเษก เมตร =

(2 ป้าย ซ้าย-ขวา

หมายเหตุ ความสูงโดยรวมจาก

ฐานถึงยอด 6.30 เมตร

รวมแนวทางที ่๕.๓ จ้านวน ๑๑ โครงการ ๕๒๔,๐๐๐ 874,000    874,000    ๕๒๔,๐๐๐ ๕๒๔,๐๐๐

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒



๒๒๖

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๓๐ โครงการการจัดการเลือกต้ัง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน จ้านวน ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่  ผู้มีสิทธเิลือกต้ังแสดง  -ส านักปลัด

ท้องถิ่น การเลือกต้ัง/เลือกต้ังซ่อมใน การจัดการเลือกต้ัง/เลือกต้ัง ด าเนินกิจกรรม ตนใช้สิทธเิลือกต้ัง

ระดับท้องถิ่น ซ่อมในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลช่องสาริกา

๓๓๑ การจัดกิจกรรม/โครงการตาม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จ้านวน ๑ โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนโครงการที่ ประชาชนเข้าร่วม  -ส านักปลัด

นโยบายของรัฐบาล กิจกรรม/โครงการปรองดองสมาน ด าเนินกิจกรรม กิจกรรม

ฉันท์(เช่นการจดัฝึกอบรมประชุม 

ชี้แจงท าความเข้าใจ เพื่อสร้าง

ความรู้รักสามัคคีของประชาชน

ในชุมชนการจัดกิจกรรมอันเป็น

การพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึด

เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ 

เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดี

งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมาน

ฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชนและกิจ

กรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๒๗

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๓๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภัก จ้านวน ๑ โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของจ านวนประ ประชาชนมีส่วนร่วม  -กอง

ดีให้พระมหากรุณาธิคุณให้สืบ จัดงานรัฐพิธีตามวันส าคัญต่างๆ ของ ชาชนใหค้วามส าคัญ ในการแสดงออกถึง การศึกษาฯ

เนื่องต่อไป ชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ความจงรักภักดีบุคคล

เพิม่มากขึน้ ที่มีพระคุณต่อชาติ

๓๓๓ โครงการในการปกป้องสถาบัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า จ้านวน ๑ โครงการ  - 34,000 34,000 34,000 34,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม มีการปกป้องสถานบัน  -ส านักปลัด

ส าคัญของชาติ โครงการในการปกป้องสถาบัน มีการปกป้องสถาบันของชาติ มีการปกป้องสถาบัน ส าคัญของชาติ

ส าคัญของชาติ

๓๓๔ โครงการป้องกันการทุจริต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ้านวน ๑ โครงการ  - 34,000 34,000 34,000 34,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม มีการป้องกันการ  -ส านักปลัด

ตามนโยบายรัฐบาล ป้องกันการทุจริตตามนโยบาย กิจกรรมด าเนินตาม ทุจริตตามนโยบาย

รัฐบาล นโยบาย รัฐบาล

รวมแนวทางที ่๕.๔ จ้านวน ๕ โครงการ ๗๗๐,๐๐๐ ๘๓๘,๐๐๐ ๘๓๘,๐๐๐ ๘๓๘,๐๐๐ ๘๓๘,๐๐๐

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๒๘

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  

       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

5.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป, แผนงานการศึกษา,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ,แผนงานการเกษตร,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๓๕ โครงการศูนย์ปฏบิตักิารร่วมใน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ศูนย์ปฏิบัติการ จ้านวน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ใช้ศูนยข์อ้มลู การบริหารงานของศูนย์  -ส านักปลัด

การช่วยเหลือประชาชนของ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ ขา่วสาร รวมขา่วฯเป็นไปด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเรียบร้อยมี

ประสิทภาพและบรรลุ

ตามวัตถปุระสงค์

๓๓๖ โครงการอุดหนุนให้กับคณะ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ จ้านวน ๑ โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละคณะกรรมการ คณะกรรมการหมูบ่้านมี  -ส านักปลัด

กรรมการหมู่บา้นต้าบล คณะกรรมการหมู่บ้านต าบล ทีด่ าเนินกจิกรรมของ งบประมาณในการด าเนิน

ช่องสาริกา ช่องสาริกาเพื่อใช้ในกิจกรรม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที1่, หมูบ่้าน กจิกรรมในการพัฒนา

หมู่ที่ ๑-๑๓ สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน 2,3,45,5,6,7,8,9,10,11,12,13 หมูบ่้าน

หมู่ที่ ๑-๑๓

๓๓๗ โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนทีไ่ด้รับ หน่วยงานมงีบประมาณ  -ส านักปลัด

อ าเภอพัฒนานิคม กิ่งกาชาดอ าเภอพัฒนานิคม การช่วยเหลือจากหน่วย เพียงพอและด าเนินงาน

งาน เป็นไปด้วยความเรียบ

ร้อย

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ



๒๒๙

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  

       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

5.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป, แผนงานการศึกษา,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ,แผนงานการเกษตร,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๓๘ โครงการอุดหนุนกลุ่ม เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้ จ้านวน ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน เกษตรกรในต าบล  -ส านักปลัด

เกษตรกรต้าบลช่องสาริกา กับกลุ่มเกษตรกรในต าบล โครงการทีอ่ดุหนุน ช่องสาริกามเีงินใช้

ช่องสาริกา ในการประกอบอาชีพ

๓๓๙ โครงการสนับสนุนการบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม จ้านวน ๑ โครงการ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ จ านวนโครงการทีด่ าเนิน ศูนยส์าธารณะสุขฯ  กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ประจ้าหมู่บา้น โครงการพัฒนางานสาธารณสุข กจิกรรม สามารถด าเนินกจิกรรม (เงินอุดหนุน)

(อสม.) ต้าบลช่องสาริกา ส าหรับด าเนินงานของอาสา  -อุดหนุนอสม.หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7, ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

หมู่ที่ ๑-๑๓ สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 8,9,10,11,12,13

๓๔๐ โครงการสมทบกองทุนระบบ เพื่อจ่ายสบทบกองทุน อบต. จ้านวน ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนทีไ่ด้รับ ประชาชนสามารถเขา้ถงึ  -ส านักปลัด

หลักประกันสุขภาพระดบัท้อง ช่องสาริกาโดยต้ังจ่ายตามหลัก ดูแลสุขภาพ บริการสาธารณสุขใน  

ถ่ินหรือพ้ืนที่ ต้าบลช่องสาริกา เกณฑ์ส านักงานหลักประกัน ด้านการสร้างเสริมสุข 

สุขภาพแห่งชาติ ภาพการป้องกนัโรค การ

ประชาชนสามารถเข้าถึง ฟืน้ฟูสมรรถภาพและ

บริการสาธารณสุขในด้านการ การรักษาพยาบาลระดับ

สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน ปฐมภมูเิชิงรุกในพืน้ทีไ่ด้

โรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ อยา่งทัว่ถงึและมี

การรักษาพยาบาลระดับ ประสิทธิภาพ

ปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ได้อย่าง

 ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๓๐

๕. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

๕.๕  แนวทางการพัฒนา  การอุดหนุน  สนับสนุน  งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  

       องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

5.5.1 แผนงานบริหารทั่วไป, แผนงานการศึกษา,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ,แผนงานการเกษตร,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๔๑ โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมการศาสนาและ จ้านวน ๑ โครงการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชน/เยาวชน รักษาวฒันธรรมประเพ   -กองการศึกษา

อ้าเภอพัฒนานิคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาประเพณี เขา้ร่วมกจิกรรมทาง ณีอันดีงามของไทยให้

และวัฒนธรรมท้องถิ่นประจ าปี ศาสนาเพิม่ขึน้ร้อยละ๘๐ อยูต่ลอดไป

๓๔๒  โครงการจัดงานสมเดจ็พระ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงาน จ้านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน   -กองการศึกษา

นารายณ์ ของจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมน้อมร าลึกพระเกียรติ ประชากร/เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยว

คุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใหค้วามส าคัญและเขา้ ขอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่

ร่วมกจิกรรม ขึ้น

๓๔๓ โครงการจัดงานรัฐพิธีอ้าเภอ เพื่อเป็นการถวายความจงรัก จ้านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้มีส่วนร่วม   -กองการศึกษา

พัฒนานิคม ภักดี น้อมล ารึกพระเกียรติคุณ จัดงานรัฐพิธีตามวันส าคัญต่างๆ ของ ประชาชนใหค้วามส าคัญ ในการแสดงออกถงึความ

และพระมหากรุณาธิคุณให้สืบ ชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จงรักภักดี

เนื่องตลอดไป
๓๔๔ การส่งเสริมกองทุนสวัสดกิาร เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้านวน ๑ โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนประชาชนทีไ่ด้รับ กองทุนได้รับการสนับสนุน  -กองสวัสดิการ

ชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน การดูแลสุขภาพ

๓๔๕ โครงการพระราชด้าริ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ จ้านวน ๑ โครงการ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ จ านวนโครงการทีด่ าเนิน โครงการทีด่ าเนินการ กอง
ดา้นสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๓ ด าเนินการด้านสาธารณสุข ความเรียบร้อยมี สาธารณสุข

หมูที่ ๑-๑๓ จัดท าโครงการ (จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน) ในพืน้ทีต่ าบลช่องสาริกา ประสิทธิภาพและ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน ๑๓ หมูบ่้าน บรรลุตามวัตถปุระสงค์

(จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน)

รวมแนวทางที ่๕.๕ จ้านวน ๑๑ โครงการ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ที ่๕ จ้านวน ๗๙ โครงการ 4,494,000   4,980,700   4,982,000   4,632,000   4,632,000   

แบบ ผ.0๒

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๓๑

๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการด้าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บา้น หรือส่วนราชการต่างๆ ในการปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด

6.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๔๖ รายการเงินอุดหนุนส าหรับ 1.เพือ่สนับสนุนเป็นค่าหนังสือเรียน 1 แห่ง  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 4 แห่ง เด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) กองการศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

ศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศพด.) ทัง้ 4 แหง่ ได้รับ

(ศพด.) แยกเป็น 4 รายการดังนี้ ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) เงินสนับสนุนค่าหนังสือ

 -ค่าหนังสือเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เรียน ค่าอปุกรณ์การ

 -ค่าอุปกรณ์การเรียน ทั้ง 4 แห่ง เรียนค่าเคร่ืองแบบ

 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน นักเรียนค่ากจิกรรม

 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน

องค์การบริหารส่วนต้าบลชอ่งสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 25๖๕)

แบบ ผ.0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา



๒๓๒

๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการด้าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บา้น หรือส่วนราชการต่างๆ ในการปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด

6.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๔๗ โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน จ้านวน ๗ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน มีงบประมาณ วัสดุ  -ส านักปลัด

วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๑.สนับสนุนงบประมาณในการรักษา โครงการที่ อุปกรณ์ในการด าเนิน

ในการด าเนินงานหรือกิจกรรม ในการด าเนินงานหรือกิจกรรม ความบ้านปลอดภัยในหมู่บ้าน,การ ด าเนินการ งานหรือกจิกรรมต่าง ๆ

ต่างๆ ต่าง ๆ ตรวจเวรยาม,กิจกรรมแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด,การรณรงค์ป้องกันยาเสพ

ติดให้กับหมู่บ้านต าบลช่องสาริกา

 - หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,๙,10,11,

12,13

๒.หมู่ 9 อุดหนุนงบประมาณหมู่บ้าน

ในการจดัต้ังเวรยามเฝ้าระวงัยาเสพติด

๓.หมู่ 1 อุดหนุนงบประมาณป้องกัน

เหตุด่วนเหตุร้าย (สายตรวจตู้ยาม

ต าบลช่องสาริกา)

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 25๖๕)
องค์การบริหารส่วนต้าบลชอ่งสาริกา



๒๓๓

๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการด้าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บา้น หรือส่วนราชการต่างๆ ในการปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด

6.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔.หมู่ที่1 สนันสนุนกิจกรรมแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในชุมชน

๕.หมู่ที่1 สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับยาเสพติด

๖.หมูท่ี่9 สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์

๗.สนับสนุนงบประมาณในการรักษา

ความบ้านปลอดภัยในหมู่บ้าน,การ

ตรวจเวรยาม,กิจกรรมแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด,การรณรงค์ป้องกันยาเสพ

ติดให้กับหมู่บ้านต าบลช่องสาริกา

 - หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,๙,10,11,

12,13

 -หมู่ที่ 11 โครงการสนับสนุนงบประ

มาณในการจัดกิจกรรมตรวจเวรยาม

ในพื้นที่

๓๔๘ จัดซ้ือชุดทดสอบส าเร็จรูป เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ 1 โครงการ - 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละของจ านวนผู้ที่ มีชุดทดสอบตรวจหา ส านักปลัด
ตรวจหาสารเสพติดใน ชุดทดสอบส าเร็จรูป ชุดทดสอบส าเร็จรูปตรวจหาสาร ได้รับการสารเสพติด สารเสพติดในปัสสาวะ

ปสัสาวะ ตรวจหาสารเสพติดใน เสพติดในปสัสาวะ ในปัสสาวะ พร้อมในการออก

(เมทแอมเฟตามีน) ปสัสาวะ(เมทแอมเฟตามีน) (เมทแอมเฟตามีน) ตรวจพืน้ที่

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๓๔

๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการด้าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บา้น หรือส่วนราชการต่างๆ ในการปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด

6.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๔๙ โครงการอุดหนุนส่วนราชการ/ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนใน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน มีงบประมาณที่  -ส านักปลัด

จัดกิจกรรมการตอ่ตา้นยาเสพ กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพ หมู่ที่9 รณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยว โครงการที่ด าเนินการ เพียงพอในการด าเนิน

ตดิ(อุดหนุนที่ท้าการปกครอง ให้กับส่วนราชการที่ด าเนินงาน ข้องโดยตรงด าเนินการแบบเฉียบ งานด้านกิจกรรม

อ้าเภอพัฒนานิคม,อุดหนุน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ขาดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด

ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง

ที่ขอรับการสันบสนุน)

รวมแนวทางที ่๖.๑ จ้านวน ๑๐ โครงการ 100,000    355,000    355,000    355,000    355,000    

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 



๒๓๕

๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน

๖.๒ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกใหป้ระชาชนรู้ถึงภยัยาเสพติด  และร่วมมือช่วยกันปอ้งกัน การแพร่ระบาดในหมู่บา้น

6.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๕๐ โครงการปอ้งกันและแก้ไข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน จ้านวน ๗ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน  -ส านักปลัด

ปญัหายาเสพตดิ การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ๑.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ให้หรือจัด ที่เข้าร่วมกิจกรรม การแกไ้ขปัญหายาเสพ

เขตต าบลช่องสาริกา กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดหมู่บ้าน 2.จ านวนผู้เกี่ยวข้องยา ติดในเขตต าบลช่อง

หรือกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ต าบลช่องสาริกา เสพติดลดลง สาริกา

๒.หมู่ ๖ (กองทุน)

๓.หมู่ ๙ (ป้ายประชาสัมพันธ์)

๔.โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายา

เสพติด หมู่ที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

11,12,13

๕.หมู่ที่ 4 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน

๖.หมู่ที่ 7 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (โดยเฉพาะเยาวชน)

๗.หมู่ที่ 11 โครงการสนับสนุนงบประ

มาณในการจดักิจกรรมแก้ไขปัญหายา

เสพติดในชุมชน

๓๕๑ โครงการปอ้งกันและแก้ไข เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เด็ก/เยาวชนในเขตต าบลช่องสาริกา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก/เยาวชนร้อยละ80 เด็ก /เยาวชน ตระหนัก  -กอง

ปญัหายาเสพตดิในสถาน ตระหนกถึงโทษของยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรม ถึงโทษของยาเสพติด การศึกษาฯ

ศึกษา

รวมแนวทางที ่๖.๒ จ้านวน ๘ โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒



๒๓๖

๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน

๖.๓ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

6.3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๕๒ โครงการจัดฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน อปพร. อปพร.มคีวามรู้และมี  -ส านักปลัด

และฝึกทบทวน อปพร. ฝึกอบรมและทบทวน (อปพร) จัดฝึกอบรม และฝึกทบทวนอปพร. ทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม ความพร้อมในการปฏบิัติ

 -หมู่ ๑ (กิจกรรมหน่วยกู้ภัย) หน้าที่

๓๕๓ โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อเป็นตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติ ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ประสบภยัที่ ผู้ปฏบิัติหน้าทีไ่ด้รับค่า  -ส านักปลัด

ปฏบิตังิานช่วยเหลือผู้ประสบ งาน หรือช่วยเหลือผู้ประสบ ทีไ่ดรับความช่วยเหลือ ตอบแทนจากการปฏบิัติ

สาธารณภยั สาธารณภัย งาน

๓๕๔ โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วย ๑ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ประสบภยัที่ ประชาชนได้รับความ  -ส านักปลัด

ผู้ประสบภยัหรือไดร้ับความ เหลือประชาชนผู้ประสบภัย ทีไ่ดรับความช่วยเหลือ ช่วยเหลือ

เดอืดร้อนของประชาชน เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว

อัคคีภัย หรือผู้ได้รับความเดือด

ร้อนในเขตต าบลช่องสาริกา

๓๕๕ โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า ๑ โครงการ   - 40,550 40,550 40,550 40,550 ร้อยของผู้ทีไ่ด้รับความรู้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ส านักปลัด

อัคคีภัย และการป้องกันอัคคี โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับ จากการป้องกนัอคัคีภยั ได้รับความรู้เกีย่วกบัอคัคี

ภัยแก่เด็ก เยาวชน ในสถาน อัคคีภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภยั

ศึกษา และประชาชนในสถาน แก่เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา

ศึกษา และประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ ต าบลช่อง

ต.ช่องสาริกา สาริกา

แบบ ผ.0๒

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๓๗

๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน

๖.๓ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

6.3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๕๖ โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ๑  โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุ อปุกรณ์ ประชากรได้รับการช่วย  -ส านักปลัด

เพื่อรักษาความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัย จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมในการปฏบิัติหน้าที่ เหลือทันท่วงที กรณีเกดิ

(วัสดุเคร่ืองดับเพลิง) เช่นเคร่ืองดับเพลิง น้ ายาดับเพลิง  -หมู่ ๑ (อาคารรับแจ้งเหตุ,สนับสนุน เหตุต่างๆ

สายยางและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมหน่วยกู้ภัย,สนับสนุนงบ

 ประมาณ)

๓๕๗ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ๑ โครงการ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ อปพร.ที่เขา้ร่วม อปพร. ในต าบลช่องสาริกา ส านักปลัด

อปพร.ครบชุด ให้กับอปพร.ที่ผ่าน อปพร.ในพื้นที่ต าบลช่องสาริกา ฝึกอบรม และเข้าร่วม มีความพร้อมในการปฏบิติั

การอบรม และที่เข้าร่วมฝึกอบรม ทบทวน อปพร. หนา้ที่

ทบทวน อปพร. และรายการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

๓๕๘ วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ๑ โครงการ  - 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของวสัดุเคร่ือง มีวสัดุเคร่ืองดับเพลิง น้ ายา ส านักปลัด

น้ ายาดับเพลิง สายยาง และวัสดุ ดับเพลิง น้ ายาดับเพลิง ดับเพลิง สายยาง และวสัดุ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สายยาง และวสัดุ พร้อมในการปฏบิติัหนา้ที่

พร้อมในการปฏบิติัหนา้ที่

๓๕๙ เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีมีความจ าเป็น ๑  โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับความ  -ทุกกอง

หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ กิจกรรม ช่วยเหลือ

ประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๓๘

๖. ยุทธศาสตร์ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชิวิตและทรัพย์สิน

๖.๓ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

6.3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๖๐ ค่าวัสดุชุดดับเพลิงภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดดับเพลิง ๑ โครงการ  - 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของวัสดุดับเพลิง มวีัสดุดับเพลิงภายนอก  -ส านักปลัด

อาคาร ภายนอกอาคาร ประกอบด้วย วัสดุชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร ภายนอกอาคาร อาคารพร้อมใช้ในการ

เส้ือดับเพลิง กางเกงดับเพลิง ปฏบิัติงาน

ถุงมือดับเพลิง และร้องเท้าดับเพลิง

และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมแนวทางที ่๖.๓ จ้านวน ๙ โครงการ 1,100,000   1,380,550   1,380,550   1,380,550   1,380,550   

รวมยุทธศาสตร์ที ่๖ จ้านวน ๒๗ โครงการ 1,350,000   1,985,550   1,985,550   1,985,550   1,985,550   

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พัฒนาสงัคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ,เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจดัการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๓๙

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๖๑ โครงการส ารวจฝาย/ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บน้ า จ้านวน ๑๘ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ/กจิกรรม ประชาชนในเขตต าบล  -กองช่าง

ฝาย/ซ่อมแซมฝาย/ขุดลอก ๑.หมู่ 8 ปรับปรุงฝายเก็บน้ าหนอง ทีด่ าเนินการ ช่องสาริกามฝีายกกัเกบ็  -กรมส่งเสริม

ฝาย/ฝายน้ าล้น/ฝายแม้ว โพธิ์ บริเวณซอย 14 สาย 3-4 น้ าไว้ใช้  -อบจ.

หมู่ที่ ๑-๑๓ ๒.หมู่ที่ 6 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  -อบต.

บริเวณซอย 14-15 สาย 2 

บ้านนายแสวง แก่นแก้ว

๓.หมู่6 ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดเล็ก

บริเวณท้ายบ้าน นายสมนึก ค าตัน

ถนนซอย 16 สาย 1-2

๔.หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมฝาย บริเวณซอย 

14 สาย 1-2 (ช ารุด)

๕.หมู่ 6 ซ่อมแซมฝายตอยาง บริเวณ

ถนนซอย 14

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

องค์การบริหารส่วนต้าบลชอ่งสาริกา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 25๖๕)
รายละเอียดโครงการพัฒนา



๒๔๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖.หมู่ 7 ก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณ

คลองโศกลึก ถนนซอย14-15สาย2 

๗.หมู่7 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต

บริเวณคลองซับตะเคียนจ านวน 2จุด

๘.หมู่ 7 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า หลังวัด

สว่างอารมณ์ บริเวณถนนซอย 14

๙.หมู่ 7 ก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณ

ซอย 14-15 สาย 2 กลุ่มบ้านนาย

รินทร  ศรีคร้าม

๑๐.หมู่11 ก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณ

ถนนซอย 16-17 สาย 3-4

๑๑.หมู่ ๘ ซอย ๑๕ สาย ๓-๔

(ปรัปบรุงฝายน้ าล้น)

๑๒.หมู่ ๗ ก่อสร้างฝายทดน้ า ซอย ๑๔

(นายอุบล สันติเพ็ขร)

๑๓.หมู่๑๑ ซ่อมแซมฝาย ซ.๑๕สาย๓-๔

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๔๑

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔.หมู่ที่1สนับสนุนดูแลฝายซับตะเคียน

๑๕.หมู่ที่ 7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า

บริเวณหน้าวัดสว่างอารมณ์ ซ.14

๑๖.หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม

บริเวณบ้านนายบุญยัง พบหิรัฐ

 -หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บ

น้ าเพือ่การเกษตร บริเวณบ้านนายนที

ต้วยรักดี

๑๗.หมู่ที่ 7 โครงการฝายชะลอน้ า

บริเวณซอย 14

๑๘.หมู่ที่ 10โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ าหลังบ้านนายสุทิน

๓๖๒ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับ ๑ โครงการ  - 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 จ านวนแหล่งน้ าทีไ่ด้รับ  -ประชาชนมแีหล่งใช้เพือ่ -กรมชลประทาน

หนองโพธิ์ ปรุง อ่างเก็บน้ าหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8  (อ่างเก็บน้ าหนองโพธิ์) การพัฒนา การเกษตร

บริเวณซอย 15  หมู่ที่ 8

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๔๒

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๖๓ โครงการส ารวจ/ก่อสร้าง/ปรับ เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บน้ า             ๒๕  โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของกิจกรรมที่ เพิม่ปริมาณการเก็บน้ า  -กองช่าง

ปรุง/ซ่อมแซม/คลองส่งน้ า/ ๑.หมู่ 6ขุดลอกคลองส่งน้ าฝาย ด าเนินการ น้ าไหลได้สะดวก  -กรมส่งเสริม

คลองสาธารณะ/ขุดลอกคลอง/ ตอยางซอย 14 - 17 ระยะทาง กรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ า 4,000 เมตร  -รัฐบาล

หมู่ที่ ๑-๑๓ ๒.หมู่ 7 ขุดลอกคลองซับตะเคียน

บริเวณซอย 15- 17 สาย 3 ระยะ

ทางประมาณ 2,000 เมตร

๓.หมู่7,8  ขุดลอกคลองส่งน้ า บริเวณ

ซอย 14 - 15

๔.หมู่ 7 ขุดลอกคลองหลังบ้าน

นายชบา วิลาทอง บริเวณซอย16 - 

17 สาย 3

๕.หมู่ 8 ปรับปรุงขุดลอกคลอง (ห้วย

หมี) บริเวณซอย 15 ระยะทางประ

มาณ 1,000  เมตร

๖.หมู่ 11 ขุดลอกคลอง บริเวณซอย

16-17 สาย 3-4 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๔๓

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗.ขุดลอกคลองส่งน้ า บริเวณฝายเก็บ

น้ าบ้านหนองโพธิ์ - ถนนสาย 3

๘.หมู่6 จัดซ้ือยาก าจัดวัชพืช บริเวณ

คลองส่งน้ าชลประทาน

๙.หมู่ ๔ (ขุดลอกคลอง)

แยกซอย ๑๑ สาย๑ 

บริเวณบ้านนายไวพจน์  สิงห์ทา

๑๐.หมู่ที่ 10 ขุดลอกคลอง บริเวณ

ซอย 16 สาย 4-3 

๑๑.หมู่ ๒ (ขุดลอกคลองรอบหมู่บ้าน),

๑๒.หมู่ ๓ (ขุดลอกล าห้วย)

ซอย ๗ สาย ๑-๒

๑๓.หมู่ ๖ (ขุดลอกคลองส่งน้ า)

ซอย ๑๗ สาย ๑-๒

๑๔.หมู่ ๖ สาย ๒-คลองชลประทาน

ซอย ๗ (ขุดคลองข้างถนน)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒



๒๔๔

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๕.หมู่ ๖ ขุดลอกคลอง บริเวณ

บ้านนางสีนวล ขุนวิเศษ,

นางสมจติร พันธุ์พิโรจน์,นายประเสม 

แซ่ต้ัง,นางสาวหนูน้อย ค าตัน,

นายยอด ค าตัน, นางระเบียบ โสภณ

ภาพ, ,นางสาวจ าลอง ป้อมสุวรรณ์

๑๖.หมู่ ๖ ซอย ๑๓-๑๔ (ขุดลอกคลอง)

 -หมู่ ๗ สาย ๓ .ซ.๑๓-๑๔ (ขุดลอก

คลอง)

๑๗.หมู่ที่8ปรับปรุงคลองส่งน้ าหนองโพธิ์

 และประตูเปิด-ปิด ทั้ง2 ด้านบริเวณ

ซอย14 สาย 3-4 ระยะทาง1,000 

เมตร

๑๘.หมู่ที่ 8 ขุดลอกคลองซับตะเคียน

บริเวณซอย 14-15 สาย 4-3 ระยะ

ทาง 1,500 เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒



๒๔๕

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๙.หมู่ที่ 11 ขุดลอกคลอง

บริเวณซอย 16-17

๒๐.หมู่ที่ 6 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า

บริเวณซอย 13 ถึง บริเวณซอย 17

ระหว่างสาย 1-2

๒๑.หมู่ที่ 10  โครงการขุดลอกคลอง

บริเวณซอย 15 สาย 4 บ้านนายแจค๊

๒๒.ขุดลอกคลองระบายน้ าเพื่อ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

การเกษตรหมู่ที่ 6 ต าบลช่องสาริกา

ระหว่างซอย 16-17 สาย 2

ยาว 500 เมตร

(ท้ายไร่นายเริงชัย เบิกบาน)

๒๓.โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า - 120,000 120,000 120,000 120,000

เพื่อการเกษตร 

หมู่ที่ 6 ต าบลช่องสาริกา

ระหว่างซอย 13 สาย 1-2

ยาว 2,000 เมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๔๖

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

๗.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๔.ขุดลอกคลองระบายน้ าเพื่อ - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

การเกษตรหมู่ที่ 6 ต าบลช่องสาริกา

ระหว่างซอย 14-15 สาย 1

ยาว 1,200 เมตร

๒๕.ขุดลอกคลองระบายน้ าเพื่อ  - 90,000 ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

การเกษตรหมู่ที่ 6 ต าบลช่องสาริกา

บริเวณซ. 14 สาย 1-2 ยาว 1,500 ม.

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

(คลองซับตะเคียน) สาย 4 

หมู่ที่ 1,7,8 ต าบลช่องสาริกา

ระยะทาง 5,300 เมตร

รวมแนวทางทื ่๗.๑ จ้านวน ๔๔ โครงการ 2,000,000   25,330,000   25,330,000   25,330,000   25,330,000   

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๔๗

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติ
7.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๖๔ โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะ จ้านวน ๘ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวนผู้ ประชาชนมนี้ าเพือ่การ  - กองช่าง

เกษตร บ่อบาดาลในการท าการเกษตร ๑.หมู่๙ (น้ าเพือ่การเกษตรขนาดใหญ่) ใช้น้ าบ่อบาดาลเพือ่การ เกษตร  -กรมส่งเสริม

หมู่ที่ ๑-๑๓ ๒.หมู่ที่ 10 บ่อบาดาลเพือ่การเกษตร เกษตร  กรมชลประทาน

๓.หมู่ ๑๓ ซอย ๙ สาย ๒ ,ซอย ๑๐  -กรมทรัพยากร

บ้านนางวรรณา  การะวงษ์  - รัฐบาล

๔.หมู่ ๔  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

๕.หมู่ที่ 1 โครงการขุดบ่อบาดารเพือ่การ

เกษตรพร้อมแผงโซล่าเซล

๖.หมู่ที่ 2 โครงการแหล่งน้ าเพือ่การ

เกษตร

๗.หมู่ที่ 5 โครงการแหล่งน้ าเพือ่การ

เกษตร

๘.โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า  - 510,000 510,000 510,000 510,000

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการ

เกษตร  หมู่ที่ 1-13

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ



๒๔๘

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติ
7.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๖๕ โครงการส ารวจพัฒนาปรับปรุง เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ จ้านวน ๓ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของแหล่งได้รับ มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  -กองช่าง

แหล่งน้ าธรรมชาติ  -หมู่ที่ ๗ บริเวณซอย ๑๔-15 การพัฒนา เพิ่มมากขึ้น  -กรมส่งเสริม

(สระน้ า,ล าห้วย,อ่างเก็บน้ า) สาย ๒-๓ (ขุดสระเพื่อการเกษตร) กรมชลประทาน

หมู่ที่ ๑-๑๓  - หมู่ที่ 7 ขุดลอกล าห้วยวัดสว่าง  -อบต.

อารมณ์  บริเวณซอย 14-15

 -หมู่ ๘ ซอย ๑๔,ซอย ๑๕ ติดเขา

อ้ายก้าน  (พัฒนาอ่างเก็บน้ า

บ้านหนองโพธิ์)

๓๖๖ โครงการส ารวจพัฒนาปรับปรุง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน จ้านวน ๑ โครงการ  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของแหล่งได้รับ มแีหล่งน้ าธรรมชาติ  -กองช่าง

แหล่งน้ าธรรมชาติ โครงการ  -หมู่ที่ 2 โครงการขุดลอกสระวัด การพัฒนา เพิม่มากขึน้  -กรมส่งเสริม

(สระน้ า,ล าห้วย,อ่างเก็บน้ า) บริเวณวัดด่านอุดม  กรมชลประทาน

หมู่ที่ ๑-๑๓  -อบต.

 

รวมแนวทางที่ ๗.๒ จ านวน ๑๒ โครงการ ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗ จ านวน ๕๖ โครงการ 2,700,000   27,040,000   27,040,000   27,040,000   27,040,000   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๔๙

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่

8.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานการศึกษา,แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๖๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ๑ โครงการ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนบุคลากรที่ได้ เพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร  -ส านักปลัด

ให้บคุลากรเข้ารับการฝึก ลงทะเบียนในการฝึกอบรม รับการฝึกอบรม ในการปฏบิัติงาน  -กองช่าง

อบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  กองการการศึกษา

ในการปฏิบัติราชการ  -กองคลัง

 กองสาธารณสุขฯ

 กองสวัสดิการ

๓๖๘ โครงการพัฒนาบคุลากรและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ๑ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนบุคลากรที่ได้ เพิม่ประสิทธิภาพในการ  -ส านักปลัด

ศึกษาดงูาน บุคลากรและศึกษาดูงานให้แก่ รับการศึกษาดูงาน ปฏบิัติงานใหแ้กค่ณะผู้

คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. บริหาร สมาชิกอบต.

พนักงานส่วนต าบล พนักงาน พนักงานส่วนต าบล พนัก

จ้างหรือกลุ่มบุคคล ผู้น าชุมชน งานจา้ง หรือกลุ่มบุคคล

ในเขตต าบลช่องสาริกา ผู้น าชุมชน ในเขตต าบล

ช่องสาริกา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 25๖๕)
องค์การบริหารส่วนต้าบลชอ่งสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒



๒๕๐

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างตามอ้านาจหน้าที่

8.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานการศึกษา,แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๖๙ โครงการอบรมพัฒนา เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการ ๑ โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  -กอง

บคุลากรทางการศึกษา ศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่าง บุคลากรทางศึกษา ได้เขา้รับการอบรมร้อย ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อ การศึกษา

ต่อเนื่อง ละ 100 เนือ่งและสามารถน ามา

ใช้ใหเ้กดิประโยชน์

๓๗๐ โครงการศึกษาดงูานเพ่ือ เพื่อเป็นการพัฒาศักยภาพของ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทงศึกษาสามารถ  -กอง

พัฒนาศักยภาพของบคุลากร บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อ บุคลากรทางศึกษา ได้เขา้รับการศึกษาดูงาน น าความรู้ทีไ่ด้รับมา การศึกษา

ทางการศึกษา เนื่อง ร้อยละ 100 พัฒนางานได้อยา่งต่อ

เนือ่ง

๓๗๑ โครงการอบรมให้ความรู้และ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๑ โครงการ  - 61,100 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของผู้เขา้รับการ ประชาชนมคีวามรู้ในการ  -ส านักปลัด

ศึกษาดูงาน ธนาคารน้ าใต้ดิน อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน อบรมตามโครงการ ท าธนาคารน้ าใต้ดิน เพือ่

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง ธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหา แกป้ัญหาน้ าท่วมและภยั

น้ าท่วมและภัยแล้ง และอื่นๆ ที่ แล้ง

เกี่ยวข้อง

๓๗๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๑ โครงการ  - 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละของผู้เขา้รับการ มคีวามรู้เกีย่วกบัการ  -ส านักปลัด

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ อบรม ปฏบิัติหน้าที ่กฎระเบียบ

กฎระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่ กฎระเบียบ

รวมแนวทางที่ ๘.๑ จ้านวน ๖ โครงการ ๙๖๐,๐๐๐ ๑,๐๖๖,๑๐๐ ๑,๐๗๕,๐๐๐ ๑,๐๗๕,๐๐๐ ๑,๐๗๕,๐๐๐

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๕๑

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๗๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของโครงการที่ อบต.มอีาคารสถานที่  -ส านักปลัด

ที่ท าการอบต./ขยายอาคาร ที่ท าการ อบต.,และสถานที่ต่างๆ กอ่สร้างและปรับปรุง เพียงพอปฏบิัติราชการ

ส านักงาน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอบต.

อบต.

๓๗๔ โครงการก่อสร้างส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงาน ๑ โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้มารับบริการ ผู้สูงอาย ุผู้พิการ กอง

กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ผู้ป่วยเอดส์ และผู้มา สวัสดิการสังคม

ติดต่องานกบักองสวัสดิ

การสังคมได้รับความ

สะดวก

๓๗๕ โครงการก่อสร้างร้ัวคสล.บริเวณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ านวน 1 โครงการ - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ความยาวของร้ัวรอบอบต.1.เพือ่ป้องกนัการสูญหาย  -กองช่าง

 ด้านหน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา โครงการก่อสร้างร้ัวคสล. บริเวณ   2.จ านวนพืน้ที ่ ของทรัพย์สินทางราชการ  -ส านักปลัด

สูง 2 เมตร ยาว 95 เมตร ด้านหน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา ร้ัวคสล. บริเวณด้านหน้าส านักงาน 2.เพือ่แสดงแนวเขตทีดิ่น

พร้อมประตูเหล็กบานเล่ือน สูง 2 เมตร ยาว 95 เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ทีช่ัดเจนของอบต.

ขนาด 2x5 เมตร จ านวน1บาน สูง 2 เมตร ยาว 95 เมตร ช่องสาริกา

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๕๒

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๗๖ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างใน จ านวน 1 โครงการ - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของผู้มาใช้ 1.มีพื้นที่จอดรถเพิ่ม  -กองช่าง

 ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 1 บริการมีที่จอดรถ มากขึ้น  -ส านักปลัด

ด้านหน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ โรงจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อราชการ

ขนาดหลังคากว้าง 6.00 เมตร ด้านหน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา ด้านหน้า สนง.อบต.ช่องสาริกา

ยาว ๖.00 เมตร ขนาดหลังคากว้าง 6.00 เมตร ขนาดหลังคากว้าง 6.00 เมตร

จ านวน ๑๐ ช่อง ยาว ๖๐.00 เมตร ยาว ๖๐.00 เมตร 

 

๓๗๗ โครงการปรับปรุงอาคารส านัก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างโครงการ จ านวน 1 โครงการ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ร้อยละของเจา้หน้าที่ มีสถานที่รองรับการ ส านักปลัด

งานอบต.ช่องสาริกา ขนาดกวา้ง ปรับปรุงอาคารส านักงานอบต.ช่อง อบต.ช่องสาริกา มสีถานทีใ่นการปฏบิัติงาน ปฏิบัติงานของ

6.50 เมตร ยาว 18.50 เมตร สาริกา ขนาดกว้าง 6.50 เมตร 0 อาคารส านักงาน อบต.ช่องสาริกา เพือ่รองรับประชาชนได้ เจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง

 ยาว 18.50 เมตร ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 18.50 อยา่งทัว่ถงึ และเพียงพอ

เมตร

๓๗๘ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างอาคาร จ านวน 1 โครงการ  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของอาคารที่ เพือ่ใหม้อีาคารสามารถใช้ ส านักงานปลัด

พัสดุ ขององค์การบริหาร อเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ช่องสาริกา สามารถใช้ประโยชน์ได้ งานด้านต่างๆ ทัง้เป็น

ส่วนต าบลช่องสาริกา หลากหลาย หอ้งเกบ็ของ เกบ็พัสดุ

ใช้ประโยชนไ์ด้หลากหลาย

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๕๓

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๗๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างในการ จ านวน 1 โครงการ  -  - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของพืน้ทีโ่ดยรอบ พืน้ทีโ่ดยรอบอบต.ช่อง ส านักงานปลัด

โดยรอบบริเวณอบต.ช่องสาริกา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ อบต.ช่องสาริกา มคีวาม สาริกา มีการปรับปรุงโดย

อบต.ช่องสาริกา สวยงาม เรียบร้อย รอบใหม้คีวามสวยงาม

เรียบร้อย

๓๘๐ โครงการไฟประดับส าหรับ เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างในการจัดซ้ือ จ านวน 1 โครงการ  -  - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการจดักจิกรรม อบต.ช่องสาริกา มีไฟประดับ ส านักงานปลัด

ติดส านักงานในการจัดงาน ไฟประดับส าหรับติดส านักงานในการไฟประดับส าหรับติดส านักงานในการ มไีฟพร้อมในการจดักจิ พร้อมในการจดังานจดั

จัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง กรรมต่างๆ รวมทัง้ กจิกรรมต่างๆ รวมทัง้ 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ กจิกรรมเทิดพระเกยีรติฯ กจิกรรมเทิดพระเกยีรติฯ

๓๘๑ โครงการก่อสร้างป้าย คสล. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ านวน 1 โครงการ  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 ป้าย ผู้มาติดต่อราชการสามารถ ส านักงานปลัด

หน้า อบต.ช่องสาริกา พร้อมรูป โครงการติดต้ังป้าย คสล. ป้าย คสล. หน้าอบต.ช่องสาริกา มองเหน็ป้ายได้ชัดเจน

ปั้นนกสาริกา หมู่ที่ 1 ต าบล หน้า อบต.ช่องสาริกา พร้อมรูป พร้อมรูปปัน้นกสาริกา หมู่ที่ 1 ต าบล

ช่องสาริกา ปั้นนกสาริกา หมู่ที่ 1 ต าบล ช่องสาริกา

ช่องสาริกา

๓๘๑ ค่าก่อสร้างห้องน้ า อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า จ านวน ๑ โครงการ  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนห้องน้ า ห้องน้ าส าหรับ ส านักปลัด

อบต. รายละเอียดตามแบบที่ ห้องน้ า อบต. ผู้มาติดต่อราชการ

อบต.ก าหนด

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๕๔

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๘๒ โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้มาใช้บริการ มหีอ้งน้ ารองรับบริการ กอง

ผู้สูงอายุ ผู้พิการภายใน ผู้สูงอายุ ผู้พิการภายในส านักงาน ผู้สูงอาย ุผู้พิการภายใน สวัสดิการสังคม

ส านักงาน ส านักงาน

๓๘๓ จัดหาวัสด ุอุปกรณ ์ส้านักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักงานมคีวามพร้อม ส านักงานมคีวามพร้อม  -ส านักปลัด

ให้มีความพร้อมในการปฏบิตัิ วัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ส านัก ในการปฏบิัติงานเพือ่ ในการปฏบิัติงานเพือ่ให้  -กองคลัง

หน้าที่ งานต่างๆ ใหบ้ริการประชาชน บริการประชาชนรวดเร็ว  -กองช่าง

รวดเร็วในการบริการ ในการบริการ  -กองสาธารณสุขฯ

 -กองการศึกษา

 -กองสวสัดิการฯ

๓๘๔ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่าย ๑ โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละจ านวนที่ใช้ มีเคร่ืองถ่ายเอกสาร  -ส านักปลัด

เอกสารในส านักงาน อบต. ในการถ่ายเอกสาร พร้อมในการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย ส านักงานปลัด            

กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข

และส่ิง แวดล้อม กองการศึกษา 

กองสวัสดิการที่จะต้องใช้ถ่าย

เอกสาร งาน รายงานการปฏิบัติ

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๕๕

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๘๕ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนวัสดุส านักงาน มีวัสดุพร้อมในการ ส านักปลัด

ส านักงานกระดาษ สมุด ปากกา ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่

เคร่ืองเขียน แฟ้มหมึกเคร่ืองถ่าย และให้บริการ

เอกสาร หมึกเคร่ืองพิมพ์ต่างๆ ประชาชน

แบบพิมพ์ ต่างๆ ตรายาง ธง 

พระบรมฉายาลักษณ์ พานพุม่เงิน 

พานพุ่มทอง ฯลฯ น้ าด่ืมบริโภค

ส าหรับประชาชนในส านักงาน

ที่มาติดต่อราชการ และรายการ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓๘๖ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา  ๑ โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนวัสดุส านักงาน มวีัสดุพร้อมในการปฏบิัติ กองคลัง

 ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน งานในหน้าทีแ่ละให้

พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ บริการประชาชน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๕๖

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๘๗ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนวัสดุส านักงาน มวีัสดุพร้อมในการปฏบิัติ กองช่าง

ส านักงานกระดาษ สมุดปากกา ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน งานในหน้าทีแ่ละให้

เคร่ืองเขียน แฟ้มหมึกเคร่ืองถ่าย บริการประชาชน

เอกสาร หมึกเคร่ืองพิมพ์ต่างๆ

แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธง 

พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ 

และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓๘๘ วัสดุส านักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุส านักงาน มวีัสดุพร้อมในการปฏบิัติ   -กองสาธารณฯ

วัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ส านัก ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน งานในหน้าทีแ่ละให้

งานต่างๆ บริการประชาชน

๓๘๙ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนวัสดุส านักงาน มวีัสดุพร้อมในการปฏบิัติ กองการศึกษา

ต่างๆ ที่เป็นวัสดุส านักงานเช่น ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน งานในหน้าทีแ่ละให้

กระดาษ แฟ้ม เคร่ืองเขียน บริการประชาชน

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๕๗

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๙๐ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนวัสดุส านักงาน มวีัสดุพร้อมในการปฏบิัติ กองสวสัดิการ

ส านักงาน กระดาษ สมุด ปากกา ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน งานในหน้าทีแ่ละให้

เคร่ืองเขียน แฟ้ม หมึกเคร่ืองถ่าย บริการประชาชน

เอกสาร หมึกพิมพ์ต่างๆแบบพิมพ์

ต่างๆ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร  

เคร่ืองใช้วัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานต่างๆ และรายการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ

๓๙๑ วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มวีัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มวีัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด

ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมใช้งานร้อยละ100 พร้อมใช้ในการ

เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟปล๊ักไฟ การปฏบิัติงาน

บัลลาสต์ น๊อต แบตเตอร่ีวิทยุ

และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
ในงานที่เกี่ยวข้อง

๓๙๒ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ ๑ โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มวีัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มวีัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -กอง

วิทยุ พร้อมใช้งานร้อยละ100 พร้อมใช้ในการ สาธารณสุขฯ

การปฏบิัติงาน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๕๘

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๙๔ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มวีัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มวีัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -กอง

วิทยุ พร้อมใช้งานร้อยละ100 พร้อมใช้ในการ การศึกษา

การปฏบิัติงาน

๓๙๕ .ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ ๑ โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มวีัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มวีัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสวสัดิการ

วิทยุ พร้อมใช้งานร้อยละ100 พร้อมใช้ในการ

การปฏบิัติงาน

วัสดงุานบา้นงานครัว

๓๙๖ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุงานบ้านงาน มวีัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด

ต่างๆ ที่เป็นวสัดุงานบ้านงานครัว ครัวพร้อมใช้งาน พร้อมในการปฏบิัติงาน

เช่นผงซักฟอก ไม้ขนไก่ จาน

แก้วน้ าหม้อแขกไม้ถูพืน้น้ ายาถูพืน้ 

ผ้าถูพื้น  หม้ออลูมิเนียม  น้ ายา

ล้างจานน้ ายาล้างห้องน้ า ถังขยะ

น้ ายาเช็ดกระจกฯลฯ และค่าใช้

จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓๙๗ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน ๑ โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนวัสดุงานบ้านงาน มวีัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง

งานครัว ครัวพร้อมใช้งาน พร้อมในการปฏบิัติงาน

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๕๙

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๙๘ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุงานบ้านงานมวีัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา

ต่างๆ ที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ครัวพร้อมใช้งาน พร้อมในการปฏบิัติงาน

เช่น ช้อน ส้อม ถาดสแตนเลส 

 แก้วน้ า ผงซักฟอก ไม้ขนไก่ 

จานแก้วน้ า ไม้ถูพื้น  น้ ายาถูพื้น 

น้ ายาล้างจานถังขยะ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓๙๙ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุงานบ้านงานครัว มีวสัดุงานบ้านงานครัว  -กอง

ครัว พร้อมใช้งานร้อยละ100พร้อมใช้ในการปฏิบัติ สาธารณสุขฯ

งาน

๔๐๐ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีวัสดุงานบ้านงานครัว มีวสัดุงานบ้านงานครัว กองช่าง

และวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พร้อมใช้งานร้อยละ100พร้อมใช้ในการปฏิบัติ

และวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้าสายไฟ งาน

ปล๊ักไฟ และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

ต่างๆในงานที่เกี่ยวข้อง

วัสดกุ่อสร้าง กองช่าง

๔๐๑ วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุก่อสร้างพร้อมมีวัสดุก่อสร้างพร้อม

และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติหน้าที่

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๖๐

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าวัสดยุานพาหนะและ

ขนส่ง

๔๐๒ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับ ๑ โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของวัสดุยาน มวีัสดุยานพาหนะและ ส านักปลัด

ซ่อมแซมยานพาหนะ และอื่นๆ พาหนะและขนส่งพร้อม ขนส่งพร้อมใช้ในการ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถใช้งาน การปฏบิัติงาน ปฏบิัติงาน

ได้ปกติ

๔๐๓ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของวัสดุยาน มวีัสดุยานพาหนะและ กองคลัง

และขนส่งและรายการอื่นๆ พาหนะและขนส่งพร้อม ขนส่งพร้อมใช้ในการ

 ที่เกี่ยวข้อง การปฏบิัติงาน ปฏบิัติงาน

๔๐๔ ค่าวัสดุยานพาหนะและ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับ ๑ โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ยานพาหนะทีช่ ารุดได้รับ มยีานพาหนะพร้อมใช้ใน  -กอง

ขนส่ง ซ่อมแซมยานพาหนะ การซ่อมแซมพร้อมใช้ใน การปฏบิัติราชการ สาธารณสุขฯ

การปฏบิัติราชการ

๔๐๕ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุยาน มวีัสดุยานพาหนะและ กองช่าง

และขนส่งและรายการอื่นๆ พาหนะและขนส่งพร้อม ขนส่งพร้อมใช้ในการ

ที่เกี่ยวข้อง การปฏบิัติงาน ปฏบิัติงาน

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๖๑

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๔๐๖ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑ โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รถยนต์รถจกัรยานยนต์ มวีัสดุเชื้อเพลิงและ ส านักปลัด

และหล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับรถยนต์ เคร่ืองยนต์ต่างๆ มวีัสดุ หล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับ

รถจักรยานยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า  เชื้อเพลิง และหล่อล่ืน รถยนต์ รถจกัรยาน

เล่ือยยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ ต่างๆไว้ในการปฏบิัติ ยนต์ เคร่ืองยนต์ต่างๆ

ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน หน้าที่ ไว้พร้อมใช้งาน

ความดูแลของส านักปลัด

๔๐๗ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุเชื้อเพลิงและ มวีัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ กองคลัง

และหล่อล่ืนต่างๆ หล่อล่ืน พร้อมในการปฏบิัติงาน

๔๐๘ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุเชื้อเพลิงและ มวีัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ กองช่าง

และหล่อล่ืนต่างๆ หล่อล่ืน พร้อมในการปฏบิัติงาน

๔๐๙ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รถยนต์รถจกัรยานยนต์ มวีัสดุเชื้อเพลิงและ  -กองสาธารณฯ

ล่ืน จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและ เคร่ืองยนต์ต่างๆ มวีัสดุ หล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับ

หล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับรถยนต์ เชื้อเพลิง และหล่อล่ืน รถยนต์ รถจกัรยาน

รถจักรยานยนต์ และเคร่ือง ต่างๆไว้ในการปฏบิัติ ยนต์ เคร่ืองยนต์ต่างๆ

ยนต์ต่างๆ หน้าที่ ไว้พร้อมใช้งาน

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๖๒

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าวัสดกุารเกษตร

๔๑๐ ค่าวัสดกุารเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มวีัสดุการเกษตรพร้อม มวีัสดุการเกษตรพร้อม  -กอง

ใช้งานได้ ใช้ในการปฏบิัติงาน สาธารณสุขฯ

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับการ

๔๑๑ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม ๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุโฆษณา มวีัสดุพร้อมในการปฏบิัติ  -ส านักปลัด

ของ อบต. เช่น ค่ากระดาษเขียน และเผยแพร่ทีใ่ช้ในการ งานและการจดักจิกรรม  -กองการศึกษาฯ

โปสเตอร์ กระดาษอาร์ตมัน ไ ด าเนินกจิกรรม ของ อบต.  -กองสาธารณสุข

ไม้อัดผ้า แผ่นป้าย ผ้าขาวเขียน

ป้าย ป้ายผ้าสีพู่กัน หมึกพิมพ์

ต่างๆ ฯลฯและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

๔๑๒ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑  โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุโฆษณา มวีัสดุพร้อมในการปฏบิัติ  -กองการศึกษาฯ

ต่างๆ ที่เป็นวัสดุโฆษณาและ และเผยแพร่ทีใ่ช้ในการ งานและการจดักจิกรรม

เผยแพร่ เช่น กระดาษอาร์ตมัน ด าเนินกจิกรรม ของ อบต.

กระดาษโปสเตอร์ ไม้อัด ผ้า

แผ่นป้าย ผ้าขาวเขียนป้าย 

 ป้ายผ้า สี พู่กัน ฯลฯ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๖๓

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๑๓ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ ๑  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ ประชาชนได้รับรู้ขา่วสาร  -กอง

เผยแพร่ รู้ขอ้มลูขา่วสาร ด้าน ต่างๆ ได้ สาธารณสุขฯ

ต่างได้อยา่งทัว่ถงึ

๔๑๔ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือบอร์ดปิด ๑  โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของวัสดุโฆษณา มวีัสดุพร้อมในการปฏบิัติ กองสวัสดิการ

ประกาศประชาสัมพันธ์และวัสดุ และเผยแพร่ทีใ่ช้ในการ งานและการจดักจิกรรม

พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสี ด าเนินกจิกรรม ของ อบต.

พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสี

หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด 

ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 

บอร์ดปิดประกาศ ฯลฯ 

๔๑๕ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดโฆษณาและ ๑  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของวัสดุโฆษณา มวีัสดุพร้อมในการปฏบิัติ กองช่าง

เผยแพร่ และรายการอื่นๆ ที่ และเผยแพร่ทีใ่ช้ในการ งานและการจดักจิกรรม

เกี่ยวข้อง เช่น ค่ากระดาษเขียน ด าเนินกจิกรรม ของ อบต.

โปสเตอร์ กระดาษอาร์ตมัน ไม้อัด 

ผ้าแผ่นป้าย ผ้าขาวเขียนป้าย

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๖๔

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัสดคุอมพิวเตอร์

๔๑๖ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของคอมพิวเตอร์ มคีอมพวิเตอร์พร้อมใช้ใน ส านักปลัด

เช่นแผ่นดิสก์ซีดี หมึกเคร่ืองปร๊ิน ทีป่ฏบิัติงาน การปฏบิัติงาน

 ไวเรทร์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยว

ข้องกับคอมพิวเตอร์

๔๑๗ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของคอมพิวเตอร์ มคีอมพวิเตอร์พร้อมใช้ใน กองคลัง

เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึก ทีป่ฏบิัติงาน การปฏบิัติงาน

ข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ

เคร่ืองพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รวมถึงวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

๔๑๘ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของคอมพิวเตอร์ มคีอมพวิเตอร์พร้อมใช้ใน กองการศึกษา

ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีป่ฏบิัติงาน การปฏบิัติงาน

 เช่น ซีดี แฟลชไดร์  หมึกพิมพ์

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 ที่เกี่ยวข้อง

๔๑๙ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มวีัสดุคอมพิวเตอร์พร้อม มวีัสดุคอมพิวเตอร์พร้อม  -กอง

ใช้งานร้อยละ 100 ใช้ในการปฏบิัติงาน สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๖๕

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๒๐ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของคอมพิวเตอร์ มคีอมพวิเตอร์พร้อมใช้ใน กองสวสัดิการ

เช่นแผ่นดิสก์ซีดี หมึกเคร่ืองปร๊ิน ทีป่ฏบิัติงาน การปฏบิัติงาน

ไวเรทร์ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กับคอมพิวเตอร์

๔๒๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของคอมพิวเตอร์ มคีอมพวิเตอร์พร้อมใช้ใน กองช่าง

ต่างๆและรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทีป่ฏบิัติงาน การปฏบิัติงาน

วัสดอ่ืุน

๔๒๒ วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุอืน่ มวีัสดุอืน่พร้อมในการ ส านักปลัด

ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุประปา  เช่น ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติหน้าที่

ก๊อกน้ า สายฉีดช าระอ่างน้ าช าระ

ชักโครก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

๔๒๓ วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ๑ โครงการ 10,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุอืน่ มวีัสดุอืน่พร้อมในการ กองคลัง

ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติหน้าที่

ระเบียบวิธีการงบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ



๒๖๖

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๒๔ วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุอืน่ มวีัสดุอืน่พร้อมในการ กองการศึกษา

ต่างๆน้ าด่ืมและวสัดุอื่นๆ ที่จ าเป็น ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติหน้าที่

ที่จ าเป็น

๔๒๕ วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ๑ โครงการ 10,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของวัสดุอืน่ มวีัสดุอืน่พร้อมในการ กองสาธารณสุขฯ

ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติหน้าที่

ระเบียบวิธีการงบประมาณ

ค่าวัสดเุครื่องแตง่กาย

๔๒๖ ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ือง  1  โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 คนงานเกบ็ขนขยะมลู มวีัสดุเคร่ืองแต่งกาย  -กอง

แต่งกาย ฝอย มเีคร่ืองแต่งกายที่ พร้อมใช้ในการปฏบิัติ สวัสดิการสังคม

ค่าไฟฟ้า

๔๒๗ ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับ  1  โครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของไฟฟ้าทีใ่ช้ มีไฟฟ้าพร้อมในการปฏบิติั ส านักปลัด

สถานที่ราชการและรายการอื่น ในการปฏบิัติงาน งานในอบต.

ที่เกี่ยวข้อง

ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  1  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของไฟฟ้าทีใ่ช้ มีไฟฟ้าพร้อมในการปฏบิติั กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ในการปฏบิัติงาน งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๖๗

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าบริการโทรศัพท์

๔๒๙ ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และ  1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้ใช้การติด เพือ่ใหก้ารบริการประชา ส านักปลัด

ค่าอินเตอร์เน็ตต าบลในกิจการข ต่อราชการและบริการ ชนทีส่ะดวกและรวดเร็ว

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชน

ค่าบริการไปรษณยี์

๔๓๐ ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  1  โครงการ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 จ านวนผู้ติดต่อและใช้ เพือ่ใหส้ะดวกรวดเร็วใน ส านักปลัด

ค่าธณาณัติดวงตรา ไปรษณีย์ บริการด้านไปรษณีย์ ปฏบิัติงาน

๔๓๑ ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาณัติ  1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ติดต่อและใช้ เพือ่ใหส้ะดวกรวดเร็วใน กองคลัง

ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร บริการด้านไปรษณีย์ ปฏบิัติงาน

๔๓๒ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ตา่งๆ เพื่อเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ ๑  โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครุภณัฑ์ต่างๆ เพือ่ใหอ้บต. มคีรุภณัฑ์  -ส านักปลัด

(ครุภณัฑ์ส้านักงาน,ครุภณัฑ์ ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้การปฏบิัติงาน พร้อมในการปฏบิัติงาน  -กองคลัง

คอมพิวเตอร์,ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีครุภัณฑ์พร้อมและ  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ และการบริการประชาชน  -กองช่าง

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, เพียงพอในการปฏิบัติงาน  -จัดซ้ือตู้เหล็ก  -กองสาธารณฯ

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  -โต๊ะ,เก้าอี้  -กองการศึกษาฯ

 -จัดซ้ือรถฉุกเฉิน  -กองสวสัดิการ

 -จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๖๘

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๓๓ ค่าจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ ๑  โครงการ 19,000 19,000  - 19,000 19,000 มีเ้กา้อีพ้ร้อมในการปฏบิัติ ใหม้โีต๊ะปฏบิัติงาน ส านักปลัด

พร้อมเก้าอี้ ปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ งาน พร้อมเกา้อี้

ขนาดกว้าง 65 ซม. ยาวไม่น้อย โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้

กว่า 135 ซ.ม. จ านวน 2 ชุด

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรา

ฐานครุภัณฑ์

๔๓๔ ค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อม เพือ่จา่ยเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็ก จ านวน 2 ชุด  -  - 13,000 13,000 13,000 2 ชุด เพือ่อ านวยความสะดวก ส านักงานปลัด

เก้าอี้ พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกวา่ โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ขนาด ใหแ้กเ่จา้หน้าทีใ่นการ

๖๕x๑๐๐ซม.(3.5 ฟุต) ไม่น้อยกว่า 65x100 ซม. (3.5 ฟุต) ปฏบิัติงาน

๔๓๕ ค่าโต๊ะประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับ จ านวน 1 โครงการ  -  - 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของจ านวน มีโต๊ะพร้อมในการจัด ส านักงานปลัด

เอนกประสงค์ โครงการเหล็กชุบ จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ โต๊ะที่ใช้ในการจัด กิจกรรมในองค์กร

โครเมี่ยมหรือพ่นสี จ านวน 15 ตัว โครงการเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือ กิจกรรม

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก พ่นสี จ านวน 15 ตัว

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ



๒๖๙

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๓๖ ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ๑  โครงการ  - 6,500 6,500 6,500 6,500 มีเ้ก้าอีพ้ร้อมในการปฏบิติั ให้มีโต๊ะปฏิบัติงาน กองคลัง

พร้อมเก้าอี้ เหล็กขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ โต๊ะท างานเหล็กขนาด 3.5 ฟุตพร้อม งาน พร้อมเก้าอี้

จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือตามราคา เก้าอี้

ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายละเอียด

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

๔๓๗ ค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็ก จ านวน 2 ชุด  -  - 13,000  -  - 2 ชุด เพือ่อ านวยความสะดวก กองสาธารณสุขฯ

เก้าอี้ พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ขนาด ใหแ้กเ่จา้หน้าทีใ่นการ

๖๕x๑๐๐ซม.(3.5 ฟุต) ไม่น้อยกว่า 65x100 ซม. (3.5 ฟุต) ปฏบิัติงาน

๔๓๘ จัดซ้ือโต๊ะท างานหน้าเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก 1 โครงการ 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน   -กอง

5 ฟุตพร้อมกระจก และ ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานหน้าเหล็ก ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ การศึกษาฯ

เก้าอี้ จ านวน 4 ชุด 5 ฟุตพร้อมกระจก และ ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

เก้าอี้ จ านวน 4 ชุด รวดเร็วในการบริการ

๔๓๙ โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอื้ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน ๑ โครงการ 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน กอง

 3 ฟุต พร้อมเก้าอื้ จ านวน 2 ชุด ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

 3 ฟุต ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

รวดเร็วในการบริการ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๗๐

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๔๐ โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน ๑ โครงการ 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน กอง

ขนาด 6 ฟูต จ านวน 1 ชุด 1 ชุด ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ สวัสดิการสังคม

ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

รวดเร็วในการบริการ

๔๔๑ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ระดับผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ระดับ จ านวน 1 โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละเจา้หน้าทีม่วีัสดุ มวีัสดุอปุกรณ์พร้อมใช้ใน ส านักงานปลัด

และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ตัวเก้าอี้ระดับผู้บริหาร อปุกรณ์พร้อมในการ การปฏบิัติงาน

ตามราคาท้องถิ่น จ านวน 2 ตัว ปฏบิัติงาน

๔๔๒ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถว จ านวน 1 โครงการ   -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละมวีัสดุ อปุกรณ์ มวีัสดุอปุกรณ์พร้อมใน ส านักงานปลัด

บริการประชาชน เก้าอี้แถว เพื่อบริการประชาชน ไว้บริการประชาชน การบริการประชาชน

จ านวน 4 ชุด

ตามราคาท้องถิ่น

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๗๑

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๔๓ ค่าเก้าอี้ประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ประชุม จ านวน 1 โครงการ  -  - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของจ านวน มีเก้าอี้รองรับในการ ส านักงานปลัด

เอนกประสงค์ โครงขาเหล็กชุบ เก้าอี้ประชุมเอนกประสงค์ โครง เก้าอี้ที่ใช้ในการจัด บริการประชาชนและ

โครเมี่ยมหรือพ่นสีจ านวน 50 ตัว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือพ่นสี กิจกรรม มีเก้าอี้พร้อมในการจดั

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก จ านวน 50 ตัว กิจกรรม

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

๔๔๔ ค่าเก้าอี้พลาสติก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 1 โครงการ  -  - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของจ านวน มีเก้าอี้รองรับในการ ส านักงานปลัด

พลาสติก จ านวน 300 ตัว จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก จ านวน เก้าอี้ที่ใช้ในการจัด บริการประชาชนและ

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก 300 ตัว กิจกรรม มีเก้าอี้พร้อมในการจดั

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน กิจกรรม

ครุภัณฑ์

๔๔๕ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ระดับผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ระดับ จ านวน 1 โครงการ  - 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละเจา้หน้าทีม่วีัสดุ มีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใช้ใน กองคลัง

และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 ตัวเก้าอี้ระดับผู้บริหาร อปุกรณ์พร้อมในการ การปฏบิัติงาน

ตามราคาท้องถิ่น จ านวน 3 ตัว ปฏบิัติงาน

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๗๒

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๔๖ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถว จ านวน 1 โครงการ   - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละมีวสัดุ อุปกรณ์ มีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใน กองคลัง

บริการประชาชน เก้าอี้แถว เพื่อบริการประชาชน ไวบ้ริการประชาชน การบริการประชาชน

จ านวน 2 ชุด

ตามราคาท้องถิ่น

๔๔๗ ค่าตูเ้ก็บเอกสาร(กระจก) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บ ๑  โครงการ 7,500  - 7,500  -  - ร้อยละของการจดัเอกสาร เพือ่ใหตู้้เกบ็เอกสาร ส านักปลัด

เอกสาร (กระจก) ขนาด 4 ฟุต ตู้เหล็กเก็บเอกสารจ านวน ใหม้คีวามพร้อม ใหพ้ร้อมในการจดัเกบ็

จ านวน 2 หลัง จัดซ้ือตาม 2 หลัง เอกสารและสะดวกใน

ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี การค้นหา

รายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

๔๔๘ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บาน 1 โครงการ  - 96,000  -  -  - ร้อยละของกาจดั เพือ่ให้ตู้เก็บเอกสาร ส านักปลัด

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง เล่ือน ขนาด 4 ฟุต จ านวน ตู้บานเล่ือนขนาด 4 ฟุต เอกสารให้พร้อม ให้พร้อมในการจดัเก็บ

 2 หลัง จ านวน 2 หลัง เอกสารและสะดวกใน

การค้นหา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๗๓

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๔๙ ค่าตู้เก็บเอกสารแบบประ เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ๑  โครงการ  - 7,400  - 7,400  - ร้อยละของการจดัเอกสาร เพือ่ใหตู้้เกบ็เอกสาร ส านักปลัด

ตูเปิดสองบาน แบบประตูเปิดสองบาน อเนก ตู้เก็บเอกสารแบบประตูเปิดสองบาน ใหม้คีวามพร้อม ใหพ้ร้อมในการจดัเกบ็

จ านวน 2 หลัง ประสงค์ จ านวน 2 หลัง เอนกประสงค์ จ านวน 2 หลัง เอกสารและสะดวกใน

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก การค้นหา

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตร

ฐานครุภัณฑ์

๔๕๐ ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บาน 1 โครงการ 7,500  -  -  -  - ร้อยละของการจดัเอกสาร เพือ่ใหตู้้เกบ็เอกสาร กองคลัง

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง เล่ือน ขนาด 4 ฟุต จ านวน ตู้บานเล่ือนขนาด  4 ฟุต ใหม้คีวามพร้อม ใหพ้ร้อมในการจดัเกบ็

2 หลัง จ านวน 2 หลัง เอกสารและสะดวกใน

การค้นหา

๔๕๑ ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารแบบ จ านวน 3 หลัง  -  - 16,500 16,500 3 หลัง เพือ่ใหม้ตู้ีเกบ็เอกสาร กองช่าง

เปิดสองบาน ประตูเปิดสองบานเอนกประสงค์ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด พร้อมในการจดัเกบ็

จ านวน 3 หลัง สองบาน เอกสารและ

สะดวกในการค้นหา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๗๔

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๕๒ ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารแบบ  - 11,000  -  -  - จ านวน 2 หลัง เพือ่ใหตู้้เกบ็เอกสารพร้อม กองสาธารณ

เปิดสองบาน ประตูเปิดสองบานเอนกประสงค์ จัดหาตู้เก็บเอกสารแบบประตูเปิด ในการจดัเกบ็เอกสารและ สุขและส่ิงแวด

จ านวน 2 ตู้ จัดซ้ือตามบัญชีราคา สองบาน สะดวกในการค้นหา ล้อม

มาตรฐานครุภัณฑ์

๔๕๓ ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารแบบ จ านวน 1 หลัง  -  - 5,500  -  - 1 หลัง เพือ่ใหม้ตู้ีเกบ็เอกสาร กองสาธารณสุขฯ

ประตูเปิดสองบาน ประตูเปิดสองบานเอนกประสงค์ จัดหาตู้เก็บเอกสารแบบประตูเปิด พร้อมในการจดัเกบ็

จ านวน 2 ตู้ จัดซ้ือตามบัญชีราคา สองบาน เอกสารและสะดวก

มาตราฐานครุภัณฑ์ ในการค้นหา

๔๕๔ ค่าตู้ล๊อกเกอร์แบบ 18 ช่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ล็อกเกอร์ จ านวน 1 หลัง  -  - 8,000  - 1 หลัง เพื่อให้มีตู้เก็บเอกสาร กองสาธารณสุข

แบบ 18 ช่อง พร้อมในการจัดเก็บ

เอกสารและสะดวก

ในการค้นหา

๔๕๕ จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน เพื่อใช้อ านวยความสะดวก ตู้เหล็กบานเล่ือน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน   -กอง

กระจกสูงขนาด 914x ในการจัดเก็บเอกสาร กระจกสูงขนาด 914x ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ การศึกษาฯ

457x1830 มล. 457x1830 มล. ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

จ านวน 5 ตู้ จ านวน 5 ตู้ รวดเร็วในการบริการ

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๗๕

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๕๖ ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู่เหล็กเก็บ ๑ โครงการ 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน กอง

91x182x45 จ านวน 1 ชุด เอกสาร ขนาด 91x182x45 ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

 จ านวน 1 ชุด ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

รวดเร็วในการบริการ

๔๕๗ ค่าแมกกะโฟน (โทรโข่ง) เพือ่จา่ยเป็นค่าแมกกะโฟน(โทรโข่ง โครงการ  - 7,000  -  -  - 2 ตัว 1.ประชาชนได้รับบริการ  -กองสาธารณ

จ านวน 2 ตัว ใช้งานได้ทั้งแบบมือ จัดหาแมกกะโฟนขนาดก าลังขับ 23 อยา่งรวดเร็ว สุขและส่ิงแวด

ถือและแบบสายสะพายไหล่ มีก าลัง วัตต์ 2.เจา้หน้าทีป่ฏบิัติหน้าที่ ล้อม

ขับ 23 วัตต์ มีไมโครโฟนพร้อม ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

สายแบบสปริง แยกออกจากตัวโข่ง

รายละเอียดจดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น

เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์

๔๕๘ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง -  - 200,000 200,000 200,000 1.ร้อยละของงานในการ 1.มอีปุกรณ์พร้อมในการ ส านักปลัด

ระบบดิจิตอล(ขาว-ด า) ระบบดิจิตอล(ขาว-ด า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร ถา่ยเอกสาร ปฏบิัติงานในการถา่ย

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที ระบบดิจิตอล(ขาว-ด า) เอกสาร

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๗๖

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๕๙ ค่าจัดซ้ือชุดไมโครโฟน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด - 450,000 450,000 450,000 450,000 1.ร้อยละของผู้เขา้ 1.มไีมโครโฟนพร้อมใช้ ส านักปลัด

ส าหรับใช้ในห้องประชุมสภา ส าหรับใช้ในห้องประชุมสภา ชุดไมโครโฟน ประชุมและผู้เขา้ร่วม ในการประชุมสภาฯและ

องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย ประชุมมไีมโครโฟนใช้ ประชุมต่างๆ

ช่องสาริกา ช่องสาริกา 1.ตัวเคร่ืองไมโครโฟนประชุมไร้สาย ในการประชุมต่างๆ

ประกอบด้วย ชุดประธาน

1.ตัวเคร่ืองไมโครโฟนประชุมไร้สาย 2.ตัวเคร่ืองไมโครโฟนประชุมไร้สาย

ชุดประธาน (ผู้เข้าร่วมประชุม) จ านวน 20 เคร่ือง

2.ตัวเคร่ืองไมโครโฟนประชุมไร้สาย 3.ก้านไม่ประชุม 21 
(ผู้เข้าร่วมประชุม) จ านวน 20 เคร่ือง4.เคร่ืองควบคุมไมโครโฟน

3.ก้านไม่ประชุม 21 ก้าน

4.เคร่ืองควบคุมไมโครโฟน

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๗๗

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๖๐ ค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด  - 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของเคร่ืองเสียง 1.หอ้งประชุมมเีคร่ือง ส านักปลัด

ห้องประชุม ห้องประชุม ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม ทีใ่ช้ในหอ้งประชุม เสียงพร้อมในการประชุม

ประกอบด้วย ประกอบด้วย 2.ร้อยละของกจิกรรม 1.หอ้งประชุมมเีคร่ือง

1.MicroPhone 1.MicroPhone ทีใ่ช้เคร่ืองเสียงในหอ้ง เสียงในการจดักจิกรรม

 -เคร่ืองรับสัญญาณไม  -เคร่ืองรับสัญญาณไม ประชุม

 -ไมโครโฟนไร้สาย  -ไมโครโฟนไร้สาย

2.Mixer 2.Mixer

 -มิกเซอร์โดเอะ  -มิกเซอร์โดเอะ

3.Digital Processor 3.Digital Processor

 -เคร่ืองปรับแต่งเสียง  -เคร่ืองปรับแต่งเสียง

4.Speakers 4.Speakers 

 -ล าโพงติดผนัง  -ล าโพงติดผนัง

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๗๘

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๖๑ ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบัตร จ านวน 6 เคร่ือง  - 4,200 4,200  -  - 1.ร้อยละของผู้มา 1.มปีระชาชนมาติดต่อ ส านักงานปลัด

แบบอเนกประสงค์ แบบอเนกประสงค์สามารถอา่นบัตร อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ใช้บริการ ราชการมคีวามสะดวก กองคลัง

และเขยีนขอ้มลูในบัตรแบบ สามารถอ่านบัตรและเขียนข้อมูลใน รวดเร็วขึน้โดยไมต้่องน า กองช่าง

อเนกประสงค์ มคีวามเร็วสัญญาณ บัตรแบบอเนกประสงค์ มีความเร็ว บัตรประชาชนมาใช้ในการ กองสาธารณสุขฯ

นาฬิกาไมน่้อยกว่า 48 MHz สามารถ สัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกวา่ 48 MHz ติดต่อราชการ กองการศึกษาฯ

ใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (InterFace)  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ กองสวัสดิการฯ

แบบ USB ได้ ใช้กบับัตรแบบ  (InterFace) แบบ USB ได้ ใช้กับ

อเนกประสงค์ (Smart Card) บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ทีใ่ช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,

3 Volts และ 1.8 Volts ได้อยา่งน้อย 3 Volts และ 1.8 Volts ได้อยา่งน้อย

๔๖๒ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 โครงการ  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการออกพื้นที่ มอีปุกรณ์พร้อมในการ ส านักงานปลัด

พร้อมไมค์ลอยคู่ เคล่ือนที่พร้อมไมค์ลอยคู่ เคร่ืองเสียงเคล่ือนที่พร้อมไมค์ลอยคู่ ออกเคล่ือนทีน่อกพืน้ที่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๗๙

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

๔๖๓ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง  1 เคร่ือง  - 22,000 22,000 22,000 22,000 ร้อยละของคอมพิวเตอร์ มวีัสดุ ครุภณัฑ์ พร้อมใช้  -ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน ในการปฏบิัติงาน

แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม

คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT

๔๖๔ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง ๑ โครงการ 44,000  - 44,000  -  - ร้อยละของคอมพิวเตอร์ มคีอมพิวเตอร์พร้อมใน  -กองคลัง

คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน การปฏบิัติหน้าที่

แบบที่ 1*จ านวน 2เคร่ืองจัดซ้ือ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม

คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๘๐

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๖๕ ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โครงการ  - 22,000 22,000 22,000 22,000 ร้อยละของส านักงาน มวีัสดุอปุกรณ์พร้อมใน กองคลัง

ส าหรับงานประมวลผล โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผลมหีน่วย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มวีัสดุ อปุกรณ์ ไว้บริการ การบริการประชาชน

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่  ส าหรับงานประมวลผลมีหน่วย ประชาชน

4 แกนหลัก (4 Core) ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า

จ านวน 1 หนJวย 4 แกนหลัก (4 Core)

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ จ านวน 1 หน่วย

ลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

๔๖๖ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอม จ านวน  1 เคร่ือง  -  - 22,000 22,000 22,000 1 เคร่ือง มีคอมพิวเตอร์พร้อม กองช่าง

พิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้งาน

1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

๔๖๗ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิว จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 22,000  -  - 1 เคร่ือง มคีอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน กองสาธารณสุข

เตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จัดหาเคร่ืองพิวเตอร์

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๘๑

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๖๘ ค่าคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน กอง

จ านวน 1 ชุด 1 ชุด ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

(ราคาตามมาตรฐานกระ ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

ทรวง ICT) รวดเร็วในการบริการ

๔๖๙ ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โครงการ  - 22,000 22,000 22,000 22,000 ร้อยละของส านักงาน มวีัสดุอปุกรณ์พร้อมใน กองสวัสดิการ

ส าหรับงานประมวลผล โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผลมหีน่วย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มวีัสดุ อปุกรณ์ ไว้บริการ การบริการประชาชน

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่  ส าหรับงานประมวลผลมีหน่วย ประชาชน

4 แกนหลัก (4 Core) ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า

จ านวน 1 หนJวย 4 แกนหลัก (4 Core)

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ จ านวน 1 หน่วย

ลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔๗๐ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  1 เคร่ือง  - 4,300 4,300 4,300 4,300 ร้อยละของคอมพิวเตอร์ มคีอมพิวเตอร์พร้อมใน  -ส านักปลัด

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก ทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน การปฏบิัติหน้าที่

(Ink Tank Printer) พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๘๒

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๗๑ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ านวน  1 เคร่ือง  -  - 20,000 20,000 20,000 1 เคร่ือง มีเคร่ืองพิมพ์แบบ กองช่าง

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (A3) แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ฉีดหมึก

(Ink Tank Priner) พิมพ์(A3) (Ink Tank Priner) ถังหมึกพิมพ์ (A3) (Ink Tank Priner) พร้อมใช้งาน

๔๗๒ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์แบบ จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 4,300  -  - 1 เคร่ือง มเีคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ กองสาธารณสุข

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง พร้อมใช้งาน

(Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer) ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

๔๗๓ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์แบบ ๑ โครงการ 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน กอง

หมึก/สี ฉีดหมึก/สี จ านวน 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

(ราคาตามมาตรฐานกระ (ราคมตามมาตรฐานกระ ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

ทรวง ICT) ทรวง ICT) รวดเร็วในการบริการ

๔๗๔ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน 1 โครงการ  - 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละมวีัสดุ อปุกรณ์ มวีัสดุอปุกรณ์พร้อมใน กองคลัง

ส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ือง ไว้บริการประชาชน การบริการประชาชน

ขนาด 800 VA

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒



๒๘๓

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๗๕ ค่าเคร่ืองส ารองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 2,500 2,500 2,500 1 เคร่ือง มีเคร่ืองส ารองไฟ กองช่าง

ขนาด 800 VA ขนาด 800 VA เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด 800 VA พร้อมใช้งาน

๔๗๖ ค่าเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 2,500  -  - 1 เคร่ือง มเีคร่ืองส ารองไฟพร้อม กองสาธารณสุข

800 VA ขนาด 800 VA จดัหาเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA ช้งาน

๔๗๗ ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารองไฟฟ้า 1 เคร่ือง 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน  

จ านวน 1 ชุด ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

(ราคาตามมาตรฐานกระ ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

ทรวง ICT) รวดเร็วในการบริการ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๘๔

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

๔๗๘ จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้าแบบ เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัดกิจ 1 โครงการ 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน   -กอง

ธรรมดาขนาด15 กิโลกรัม กรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัดกิจ ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ การศึกษาฯ

จ านวน 4 เคร่ือง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการเรียนการสอน ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวดเร็วในการบริการ

๔๗๙ จัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัด 1 โครงการ 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน   -กอง

ขนาด 40 นิ้ว จ านวน กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัด ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ การศึกษาฯ

 4 เคร่ือง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการเรียนการสอน ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวดเร็วในการบริการ

๔๘๐ จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัด 1 โครงการ 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 ส านักงานมคีวามพร้อม มวีัสดุอปุกรณ์ส านักงาน   -กอง

คิวบิกฟุต จ านวน4 เคร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัด ในการปฏบิัติงานเพือ่ ใหม้คีวามพร้อมในการ การศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการเรียนการสอน ใหบ้ริการประชาชน ปฏบิัติหน้าที่

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวดเร็วในการบริการ

๔๘๑ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง -  - 25,100 25,100 25,100 1.ร้อยละของจ านวน 1.มนี้ าด่ืมไว้บริการประชา ส านักปลัด

แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก ท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบต่อท่อ เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น ผู้มาใช้บริการ ชนทีม่าติดต่อราชการ

ขนาด 2 ก๊อก แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๘๕

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

๔๘๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจ่ายเป็นค่ารถสามล้อเคร่ือง ๑ โครงการ 40,000  -  -  -  - ร้อยละของยานพาหนะ มยีานพาหนะไว้พร้อม  -กอง

ขนส่ง (ซาเล้ง) รถสามล้อเคร่ือง(ซาเล้ง) พร้อมในการปฏบิัติงาน ในการปฏบิัติงาน สาธารณสุขฯ

๔๘๓ จัดซ้ือรถโดยสารขนาด เพื่อใช้อ านวยความสะดวก ๑ โครงการ 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 ร้อยละของยานพาหนะ มยีานพาหนะไว้พร้อม   -กอง

12 ที่นั่ง ไม่ต่ ากว่า ในการเดินทางปฏิบัติงาน พร้อมในการปฏบิัติงาน ในการปฏบิัติงาน การศึกษาฯ

2,400 ซีซี นอกส านักงาน

๔๘๔ ค่าจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ จ านวน 1 คัน -  - 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1.ร้อยละของการบริการ 1.เพื่อรองการการปฏบิติั ส านักปลัด

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า ตรวจการณ์ รถยนต์ตรวจการณ์ ประชาชน ด้านการปอ้งกันภยัในชุมชน

กว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า 2.ร้อยละของการติดต่อ 2.เพื่อเตรียมความพร้อม

เคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า กว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง กว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง ราชการได้รวดเร็ว ในการใหบ้ริการประชาชน

110กิโลวัตต์เคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า เคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า ในพื้นที่

ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 110กิโลวัตต์เคร่ืองยนต์ 110กิโลวัตต์เคร่ืองยนต์ดีเซล 3.มีรถใช้ในการปฏบิติังาน

ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ การติดต่อราชการได้รวด

เร็วยิง่ขึน้

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๘๖

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๘๕ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถ จ านวน 1 คัน - 868,000 868,000 868,000 868,000 1.ร้อยละของการบริการ 1.เพื่อเตรียมความพร้อม ส านักปลัด

ขนาด 1 ตัน บรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประชาชน ในการใหบ้ริการประชาชน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2.ร้อยละของการติดต่อ ในพื้นที่

กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง ราชการได้รวดเร็ว 2.มีรถใช้ในการปฏบิติังาน

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 การติดต่อราชการได้รวด

110 กิโลวัตต์ 110 กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล เร็วยิง่ขึน้

เคร่ืองยนต์ดีเซล เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ

แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบดับเบิ้ลแค็บ

๔๘๖ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 1 คัน -  - 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1.ร้อยละของการบริการ 1.เพื่อเตรียมความพร้อม ส านักปลัด

ปริมาตรกระบอกสูบ รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ประชาชน ในการใหบ้ริการประชาชน

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ปริมาตรกระบอกสูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 2.ร้อยละของการติดต่อ ในพื้นที่

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ราชการได้รวดเร็ว 2.มีรถใช้ในการปฏบิติังาน

ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด การติดต่อราชการได้รวด

ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ เร็วยิง่ขึน้

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

แบบ ผ.0๒

งบประมาณ



๒๘๗

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๘๗ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 1 คัน - 868,000 868,000 868,000 868,000 1.ร้อยละของการบริการ 1.เพื่อเตรียมความพร้อม กองสวัสดิการ

ขนาด 1 ตัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาด 1 ตัน ประชาชน ในการใหบ้ริการประชาชน สังคม

ปริมาตรกระบอกสูบ ปริมาตรกระบอกสูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 2.ร้อยละของการติดต่อ ในพื้นที่

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ราชการได้รวดเร็ว 2.มีรถใช้ในการปฏบิติังาน

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด การติดต่อราชการได้รวด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เร็วยิง่ขึน้

ขับเคล่ือน 2 ล้อ ขับเคล่ือน 2 ล้อ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบดับเบิ้ลแค็บ

๔๘๘ ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 โครงการ  -  - 40,800  -  - ร้อยละของการมี มีอุปกรณ์พร้อมใน กองคลัง

ขนาด 110 ซีซี ขนาด 110 ซีซี รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไว้ในการ การปฏิบัติงาน

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ขนาด 110 ซีซี ปฏิบัติงาน

ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๘๘

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๘๙ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ จ านวน 1 คัน  -  - 5,300,000 5,300,000 5,300,000 ร้อยละของการให้ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

ดับเพลิง ขนาดบรรจุ บรรทุกน้ าดับเพลิง ขนาดความจุ รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง บริการประชาชน ใน ช่วยเหลือได้ทันท่วงที

12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร พืน้ที่ต าบลช่องสาริกา และรถเพียงพอในการ

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก ชนิด 10 ล้อ ให้บริการประชาชน

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ



๒๘๙

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๙๐ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก จ านวน 1 คัน  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของการให้ ประชาชนได้รับการช่วย กองช่าง

(ดีเซล) ติดต้ังเครนไฮโดรลิค 6 ล้อ(ดีเซล) ติดต้ังเครนไฮโดรลิค รถบรรทุก 6 ล้อ (ดีเซล) บริการประชาชน ในพืน้ เหลือได้ทันท่วงทีและรถ

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูง  ติดต้ังเครนไฮโดรลิค ที่ต าบลช่องสาริกา เพียงพอในการใหบ้ริการ

สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ก าลังแรง พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายก ประชาชน

ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร

150 แรงม้า เคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า

ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ สูบ 4 จังหวะเกียร์ เป็นแบบกระ 150 แรงม้า เคร่ืองยนต์

4 จังหวะ เกียร์เป็นแบบ ปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 

กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 4 จังหวะ เกียร์เป็นแบบ

1 เกียร์ สามารถรับน้ าหนัก สามารถรับน้ าหนักบรรทุก กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า

บรรทุก (G.V.W.)ไม่น้อยกว่า (G.V.W.)ไม่น้อยกว่า 7,000 1 เกียร์ สามารถรับน้ าหนัก

7,000 กิโลกรัม กิโลกรัม บรรทุก (G.V.W.)ไม่น้อยกว่า

7,000 กิโลกรัม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒



๒๙๐

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าบ้ารุงและรักษาซ่อมแซม

๔๙๑ ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ ๑ โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของยานพาหนะ มยีานพาหนะไว้พร้อม ส านักปลัด

ซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ พร้อมในการปฏบิัติงาน ในการปฏบิัติงาน

ใช้งานได้ปกติ

๔๙๒ ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของยานพาหนะ มยีานพาหนะไว้พร้อม กองคลัง

ซ่อมแซม พร้อมในการปฏบิัติงาน ในการปฏบิัติงาน

๔๙๓ ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของยานพาหนะ มยีานพาหนะไว้พร้อม กองการศึกษา

ซ่อมแซม พร้อมในการปฏบิัติงาน ในการปฏบิัติงาน

๔๙๔ ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ ๑ โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของยานพาหนะ มยีานพาหนะไว้พร้อม กองสวสัดิการ

ซ่อมแซม พร้อมในการปฏบิัติงาน ในการปฏบิัติงาน

๔๙๕ ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ ๑ โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของยานพาหนะ มยีานพาหนะไว้พร้อม  -กอง

ซ่อมแซม พร้อมในการปฏบิัติงาน ในการปฏบิัติงาน สาธารณสุข

๔๙๖ ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ ๑ โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของยานพาหนะ มยีานพาหนะไว้พร้อม กองช่าง

พร้อมในการปฏบิัติงาน ในการปฏบิัติงาน

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์



๒๙๑

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ครุภณัฑ์ ต่างๆ ซ่ึงมีราคาคราวหนึ่งต้ังแต่ 

5,000บาท ขึ้นไป

๔๙๗ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของยานพาหนะ มคีรุภภณัฑ์พร้อมในการ ส านักปปลัด

ครุภัณฑ์ แซมครุภัณฑ์ พร้อมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานและบริการ

ประชาชน

๔๙๘ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อม 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของยานพาหนะ มคีรุภณัฑ์พร้อมในการ กองคลัง

ครุภัณฑ์ แซมครุภัณฑ์ พร้อมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานและบริการ

ประชาชน

๔๙๙ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของยานพาหนะ มคีรุภณัฑ์พร้อมในการ กองช่าง

ครุภัณฑ์ แซมครุภัณฑ์ พร้อมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานและบริการ

ประชาชน

๕๐๐ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของยานพาหนะ มคีรุภณัฑ์พร้อมในการ กอง

ครุภัณฑ์ แซมครุภัณฑ์ พร้อมในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานและบริการ สาธารณสุข

ประชาชน

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

งบประมาณ



๒๙๒

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๐๑ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อบ ารุงรักษาและปรับปรุง 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ได้รับการบ ารุง กองการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สามารถให้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ รักษาและปรับปรุง

๕๐๒ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของอาคาร อาคารเรียนและหอ้ง กองการศึกษา

และห้องประกอบของศูนย์ ห้องประกอบของศูนย์พัฒนา อาคารเรียนและห้องประกอบของ เรียนและหอ้งประกอบ ประกอบได้รับการปรับ

พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการปรับ ได้รับการปรับปรุงซ่อม ปรุงซ่อมแซม

ปรุงซ่อมแซม แซม

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

๕๐๓ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการปรับปรุง เพือ่ใหม้คีวามพร้อมในการ ส านักปลัด

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ปฏบิัติงาน

๕๐๔ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของการปรับปรุง เพือ่ใหม้คีวามพร้อมในการ กองการศึกษา

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ปฏบิัติงาน

๕๐๕ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของการปรับปรุง เพือ่ใหม้คีวามพร้อมในการ กองสาธารณสุข

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ปฏบิัติงาน

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๙๓

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ แนวทางพัฒนา ปรับปรุงส้านักงาน  และจัดหาวัสดุอุปกรณใ์หพ้ร้อมปฏบิตัิราชการ

8.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานบริหารงานคลัง,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๐๖ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อม 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการปรับปรุง เพือ่ใหม้คีวามพร้อมในการ กองช่าง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ปฏบิัติงาน

๕๐๗ โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อให้ส านักงานมีการจัดระบบ ๑  โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของการร่วม การบริหารจดัการส านัก  -ส านักปลัด

๑.สะอาด รักษาความสะอาด เป็นระเบียบ อบต.ช่องสาริกา กจิกรรม งานมคีวามพร้อมในการ  -กองคลัง

๒.สะดวก ให้ส านักงานมีความพร้อมในการ ใหบ้ริการประชาชน  -กองช่าง

๓.สะสาง ให้บริการประชาชน  -กองสาธารณฯ

๔.สุขลักษณะ  -กองการศึกษาฯ

๕.สร้างนิสัย  -กองสวสัดิการ

รวมแนวทางที ่๘.๒ จ้านวน ๑๓๒ โครงการ 10,356,000   15,435,400   28,604,700   28,479,300   28,455,400   

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 



๒๙๔

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๘.๓ แนวทางการพัฒนา  จัดระบบการบริการ จัดระบบใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ

8.3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๐๘ โครงการปฏบิตัริาชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของการปฏบิัติ ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่  -ส านักปลัด

ตามหลักธรรมาภบิาล ปฏิบัติราชการ ราชการตามหลักธรรมา ในความโปร่งใสของ 

ภบิาล อบต.

๕๐๙ โครงการบริการดว้ยรอยยิ้ม เพื่อให้ประชาชนประทับใจ จ านวน  ๑  โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การบริหารจดัการส านัก

(ส้ารวจความพึงพอใจ) ในการบริการประชาชน งานมคีวามพร้อมในการ

ใหบ้ริการประชาชน

๕๑๐ โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสาร ๑  โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาสัมพันธ์ ประชาชนได้รับทราบ  -ส านักปลัด

หรือหนังสือพิมพ์เพื่อประชา ขา่วสาร ของอบต.

สัมพันธ์หน่วยงาน

511 ค่าบริการส่ือสารโครคมนาคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการส่ือสาร ๑  โครงการ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    อบต.มกีารพัฒนาระบบ อบต.มกีารพัฒนาระบบ  -ส านักปลัด

โทรคมนาคม พฒันาระบบ สารสนเทศในการ สารสนเทศในการ

สารสนเทศ พฒันาเวป๊ไซต์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

รวมแนวทางที ่๘.๓ จ้านวน ๓ โครงการ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐

รวมยุทธศาสตร์ที ่๘ จ้านวน ๑๔๑ โครงการ 11,746,000   16,931,500   30,109,700   29,984,300   29,960,400   

รวมทัง้สิ้น จ้านวน ๑,๐๑๕ โครงการ 385,091,887   492,172,207   507,734,657   506,719,307   506,835,407   

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง(๗ กลยุทธ)์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 





๒๙๕

๑. ยุทธศาสตร์....................................................................................................................................................................................................................................

๑.๑ แนวทาง.......................................................................................................................................................................................................................................

๑.๑.๑..................................................................................................................................................................................................................................................
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)  ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

รวม ......-......โครงการ  -  -  -  -  -

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ..................................................................................................................................

งบประมาณ

แบบ ผ.02/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 25๖๕)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ...................................................................................................................................................................................................................



๒๙๖

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ตา่งๆ เพื่อเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ จ านวน ๑ โครงการ เพื่อให้อบต. มีครุภัณฑ์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  -ส านักปลัด

(ครุภณัฑ์ส านักงาน,ครุภณัฑ์ ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ต่างๆ พร้อมในการปฏิบัติงาน  -กองคลัง

คอมพิวเตอร์,ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีครุภัณฑ์พร้อมและ  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ และการบริการประชาชน  -กองช่าง

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, เพียงพอในการปฏิบัติงาน  -จัดซ้ือตู้เหล็ก  -กองสาธารณฯ

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  -โต๊ะ,เก้าอี้  -กองการศึกษาฯ

 -จัดซ้ือรถฉุกเฉิน  -กองสวสัดิการ

 -จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

๒ ค่าจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ จ านวน ๑ โครงการ ให้มีโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 19,000 19,000  - 19,000 19,000 ส านักปลัด

พร้อมเก้าอี้ ปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้

ขนาดกว้าง 65 ซม. ยาวไม่น้อย โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้

กว่า 135 ซ.ม. จ านวน 2 ชุด

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรา

ฐานครุภัณฑ์

๓ ค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อม เพือ่จา่ยเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็ก จ านวน 2 ชุด เพื่ออ านวยความสะดวก  -  - 13,000 13,000 13,000 ส านักงานปลัด

เก้าอี้ พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกวา่ โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ขนาด ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ

๖๕x๑๐๐ซม.(3.5 ฟุต) ไม่น้อยกว่า 65x100 ซม. (3.5 ฟุต) ปฏิบัติงาน

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ



๒๙๗

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔ ค่าโต๊ะประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับ จ านวน 1 โครงการ มีโต๊ะพร้อมในการจัดกิจกรรม  -  - 35,000 35,000 35,000 ส านักงานปลัด

เอนกประสงค์ โครงการเหล็กชุบ จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ในองค์กร

โครเมี่ยมหรือพ่นสี จ านวน 15 ตัว โครงการเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือ

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก พ่นสี จ านวน 15 ตัว

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

๕ ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน ๑ โครงการ ให้มีโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้  - 6,500 6,500 6,500 6,500 กองคลัง

พร้อมเก้าอี้ เหล็กขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ โต๊ะท างานเหล็กขนาด 3.5 ฟุตพร้อม

จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือตามราคา เก้าอี้

ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายละเอียด

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

๖ ค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงานเหล็ก จ านวน 2 ชุด เพื่ออ านวยความสะดวก  -  - 13,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

เก้าอี้ พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า โต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ขนาด ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ

๖๕x๑๐๐ซม.(3.5 ฟุต) ไม่น้อยกว่า 65x100 ซม. (3.5 ฟุต) ปฏิบัติงาน

๗ จัดซ้ือโต๊ะท างานหน้าเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก จ านวน 1 โครงการ มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400   -กอง

5 ฟุตพร้อมกระจก และ ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานหน้าเหล็ก ให้มีความพร้อมในการ การศึกษาฯ

เก้าอี้ จ านวน 4 ชุด 5 ฟุตพร้อมกระจก และ ปฏิบัติหน้าที่

เก้าอี้ จ านวน 4 ชุด

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



๒๙๘

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘ โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอื้ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน จ านวน ๑ โครงการ มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 กอง

 3 ฟุต พร้อมเก้าอื้ จ านวน 2 ชุด ให้มีความพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

 3 ฟุต ปฏิบัติหน้าที่

๙ โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปฏิบัติงาน จ านวน ๑ โครงการ มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 กอง

ขนาด 6 ฟูต จ านวน 1 ชุด 1 ชุด ให้มีความพร้อมในการ สวัสดิการสังคม

ปฏิบัติหน้าที่

๑๐ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ระดับผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ระดับ จ านวน 1 โครงการ มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้ใน  -  - 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด

และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ตัวเก้าอี้ระดับผู้บริหาร การปฏิบัติงาน

ตามราคาท้องถิ่น จ านวน 2 ตัว

๑๑ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถว จ านวน 1 โครงการ มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใน   -  - 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด

บริการประชาชน เก้าอี้แถว เพื่อบริการประชาชน การบริการประชาชน

จ านวน 4 ชุด

ตามราคาท้องถิ่น

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์



๒๙๙

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๒ ค่าเก้าอี้ประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ประชุม จ านวน 1 โครงการ มีเก้าอี้รองรับในการ  -  - 40,000 40,000 40,000 ส านักงานปลัด

เอนกประสงค์ โครงขาเหล็กชุบ เก้าอี้ประชุมเอนกประสงค์ โครง บริการประชาชนและ

โครเมี่ยมหรือพ่นสีจ านวน 50 ตัว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือพ่นสี มีเก้าอี้พร้อมในการจัด

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก จ านวน 50 ตัว กิจกรรม

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

๑๓ ค่าเก้าอี้พลาสติก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 1 โครงการ มีเก้าอี้รองรับในการ  -  - 80,000 80,000 80,000 ส านักงานปลัด

พลาสติก จ านวน 300 ตัว จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก จ านวน บริการประชาชนและ

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก 300 ตัว มีเก้าอี้พร้อมในการจัด

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน กิจกรรม

ครุภัณฑ์

๑๔ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ระดับผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ระดับ จ านวน 1 โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใช้ใน  - 15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง

และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 ตัวเก้าอี้ระดับผู้บริหาร การปฏบิติังาน

ตามราคาท้องถิ่น จ านวน 3 ตัว

๑๕ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถว จ านวน 1 โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใน   - 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง

บริการประชาชน เก้าอี้แถว เพื่อบริการประชาชน การบริการประชาชน

จ านวน 2 ชุด

ตามราคาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)



๓๐๐

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๖ ค่าตูเ้ก็บเอกสาร(กระจก) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บ จ านวน ๑ โครงการ เพื่อใหตู้้เก็บเอกสาร 7,500  - 7,500  -  - ส านักปลัด

เอกสาร (กระจก) ขนาด 4 ฟุต ตู้เหล็กเก็บเอกสารจ านวน ใหพ้ร้อมในการจัดเก็บ

จ านวน 2 หลัง จัดซ้ือตาม 2 หลัง เอกสารและสะดวกใน

ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี การค้นหา

รายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

๑๗ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บาน จ านวน 1 โครงการ เพื่อใหตู้้เก็บเอกสาร  - 96,000  -  -  - ส านักปลัด

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง เล่ือน ขนาด 4 ฟุต จ านวน ตู้บานเล่ือนขนาด 4 ฟุต ใหพ้ร้อมในการจัดเก็บ
 2 หลัง จ านวน 2 หลัง เอกสารและสะดวกใน

การค้นหา

๑๘ ค่าตู้เก็บเอกสารแบบประ เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๑ โครงการ เพื่อใหตู้้เก็บเอกสาร  - 7,400  - 7,400  - ส านักปลัด

ตูเปิดสองบาน แบบประตูเปิดสองบาน อเนก ตู้เก็บเอกสารแบบประตูเปิดสองบาน ใหพ้ร้อมในการจัดเก็บ
จ านวน 2 หลัง ประสงค์ จ านวน 2 หลัง เอนกประสงค์ จ านวน 2 หลัง เอกสารและสะดวกใน

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก การค้นหา

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตร

ฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา



๓๐๑

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๙ ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บาน จ านวน 1 โครงการ เพื่อใหตู้้เก็บเอกสาร 7,500  -  -  -  - กองคลัง

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง เล่ือน ขนาด 4 ฟุต จ านวน ตู้บานเล่ือนขนาด  4 ฟุต ใหพ้ร้อมในการจัดเก็บ

2 หลัง จ านวน 2 หลัง เอกสารและสะดวกใน

การค้นหา

๒๐ ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารแบบ จ านวน 3 หลัง เพื่อใหม้ีตู้เก็บเอกสาร  -  - 16,500 16,500 กองช่าง

เปิดสองบาน ประตูเปิดสองบานเอนกประสงค์ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิดสอง พร้อมในการจัดเก็บ

จ านวน 3 หลัง บาน เอกสารและ

สะดวกในการค้นหา

๒๑ ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารแบบ เพื่อใหตู้้เก็บเอกสารพร้อม  - 11,000  -  -  - กองสาธารณ

เปิดสองบาน ประตูเปิดสองบานเอนกประสงค์ จัดหาตู้เก็บเอกสารแบบประตูเปิดสอง ในการจัดเก็บเอกสารและ สุขและส่ิงแวด

จ านวน 2 ตู้ จัดซ้ือตามบัญชีราคา บาน สะดวกในการค้นหา ล้อม

มาตรฐานครุภัณฑ์

๒๒ ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารแบบ จ านวน 1 หลัง เพื่อใหม้ีตู้เก็บเอกสาร  -  - 5,500  -  - กองสาธารณสุขฯ

ประตูเปิดสองบาน ประตูเปิดสองบานเอนกประสงค์ จัดหาตู้เก็บเอกสารแบบประตูเปิด พร้อมในการจัดเก็บ

จ านวน 2 ตู้ จัดซ้ือตามบัญชีราคา สองบาน เอกสารและสะดวก

มาตราฐานครุภัณฑ์ ในการค้นหา

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ



๓๐๒

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๓ ค่าตู้ล๊อกเกอร์แบบ 18 ช่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ล็อกเกอร์ จ านวน 1 หลัง เพื่อใหม้ีตู้เก็บเอกสาร  -  - 8,000  - กองสาธารณสุข

แบบ 18 ช่อง พร้อมในการจัดเก็บ

เอกสารและสะดวก

ในการค้นหา

๒๔ จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน เพื่อใช้อ านวยความสะดวก ตู้เหล็กบานเล่ือน มีวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000   -กอง

กระจกสูงขนาด 914x ในการจัดเก็บเอกสาร กระจกสูงขนาด 914x ใหม้ีความพร้อมในการ การศึกษาฯ

457x1830 มล. 457x1830 มล. ปฏบิติัหน้าที่

จ านวน 5 ตู้ จ านวน 5 ตู้

๒๕ ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู่เหล็กเก็บ จ านวน ๑ โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กอง

91x182x45 จ านวน 1 ชุด เอกสาร ขนาด 91x182x45 ใหม้ีความพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

 จ านวน 1 ชุด ปฏบิติัหน้าที่

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ



๓๐๓

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๖ ค่าแมกกะโฟน (โทรโข่ง) เพื่อจ่ายเป็นค่าแมกกะโฟน(โทรโข่ง จ านวน ๑ โครงการ 1.ประชาชนได้รับบริการ  - 7,000  -  -  -  -กองสาธารณ

จ านวน 2 ตัว ใช้งานได้ทั้งแบบมือ จัดหาแมกกะโฟนขนาดก าลังขับ 23 อย่างรวดเร็ว สุขและส่ิงแวด

ถือและแบบสายสะพายไหล่ มีก าลัง วัตต์ 2.เจ้าหน้าที่ปฏบิติัหน้าที่ ล้อม

ขับ 23 วัตต์ มีไมโครโฟนพร้อม ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สายแบบสปริง แยกออกจากตัวโข่ง

รายละเอียดจัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น

เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์

๒๗ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 1.มีอุปกรณ์พร้อมในการ -  - 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

ระบบดิจิตอล(ขาว-ด า) ระบบดิจิตอล(ขาว-ด า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร ปฏบิติังานในการถ่าย

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที ระบบดิจิตอล(ขาว-ด า) เอกสาร

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



๓๐๔

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๘ ค่าจัดซ้ือชุดไมโครโฟน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด 1.มีไมโครโฟนพร้อมใช้ - 450,000 450,000 450,000 450,000 ส านักปลัด

ส าหรับใช้ในห้องประชุมสภา ส าหรับใช้ในห้องประชุมสภา ชุดไมโครโฟน ในการประชุมสภาฯและ

องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย ประชุมต่างๆ

ช่องสาริกา ช่องสาริกา 1.ตัวเคร่ืองไมโครโฟนประชุมไร้สาย

ประกอบด้วย ชุดประธาน

1.ตัวเคร่ืองไมโครโฟนประชุมไร้สาย 2.ตัวเคร่ืองไมโครโฟนประชุมไร้สาย

ชุดประธาน (ผู้เข้าร่วมประชุม) จ านวน 20 เคร่ือง

2.ตัวเคร่ืองไมโครโฟนประชุมไร้สาย 3.ก้านไม่ประชุม 21 
(ผู้เข้าร่วมประชุม) จ านวน 20 เคร่ือง4.เคร่ืองควบคุมไมโครโฟน

3.ก้านไม่ประชุม 21 ก้าน

4.เคร่ืองควบคุมไมโครโฟน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์



๓๐๕

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๒๙ ค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด 1.หอ้งประชุมมีเคร่ือง  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด

ห้องประชุม ห้องประชุม ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม เสียงพร้อมในการประชุม

ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1.หอ้งประชุมมีเคร่ือง

1.MicroPhone 1.MicroPhone เสียงในการจัดกิจกรรม

 -เคร่ืองรับสัญญาณไม  -เคร่ืองรับสัญญาณไม

 -ไมโครโฟนไร้สาย  -ไมโครโฟนไร้สาย

2.Mixer 2.Mixer

 -มิกเซอร์โดเอะ  -มิกเซอร์โดเอะ

3.Digital Processor 3.Digital Processor

 -เคร่ืองปรับแต่งเสียง  -เคร่ืองปรับแต่งเสียง

4.Speakers 4.Speakers 

 -ล าโพงติดผนัง  -ล าโพงติดผนัง

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)



๓๐๖

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๐ ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบัตร จ านวน 6 เคร่ือง 1.มีประชาชนมาติดต่อ  - 4,200 4,200  -  - ส านักงานปลัด

แบบอเนกประสงค์ แบบอเนกประสงค์สามารถอา่นบัตร อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ราชการมีความสะดวก กองคลัง

และเขยีนขอ้มลูในบัตรแบบ สามารถอ่านบัตรและเขียนข้อมูลใน รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องน า กองช่าง

อเนกประสงค์ มคีวามเร็วสัญญาณ บัตรแบบอเนกประสงค์ มีความเร็ว บตัรประชาชนมาใช้ในการ กองสาธารณสุขฯ

นาฬิกาไมน่้อยกว่า 48 MHz สามารถ สัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 48 MHz ติดต่อราชการ กองการศึกษาฯ

ใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (InterFace)  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ กองสวัสดิการฯ

แบบ USB ได้ ใช้กบับัตรแบบ  (InterFace) แบบ USB ได้ ใช้กับ

อเนกประสงค์ (Smart Card) บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ทีใ่ช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,

3 Volts และ 1.8 Volts ได้อยา่งน้อย 3 Volts และ 1.8 Volts ได้อย่างน้อย

31 จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 โครงการ มีอุปกรณ์พร้อมในการ  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด

พร้อมไมค์ลอยคู่ เคล่ือนที่พร้อมไมค์ลอยคู่ เคร่ืองเสียงเคล่ือนที่พร้อมไมค์ลอยคู่ ออกเคล่ือนที่นอกพื้นที่

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา



๓๐๗

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

๓๒ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง  1 เคร่ือง มีวสัดุ ครุภณัฑ์ พร้อมใช้  - 22,000 22,000 22,000 22,000  -ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล ในการปฏบิติังาน

แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม

คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT

๓๓ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน ๑ โครงการ มีคอมพวิเตอร์พร้อมใน 44,000  - 44,000  -  -  -กองคลัง

คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล การปฏบิติัหน้าที่

แบบที่ 1*จ านวน 2เคร่ืองจัดซ้ือ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม

คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ



๓๐๘

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๔ ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใน  - 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง

ส าหรับงานประมวลผล โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผลมหีน่วย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค การบริการประชาชน

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่  ส าหรับงานประมวลผลมีหน่วย

4 แกนหลัก (4 Core) ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า

จ านวน 1 หนJวย 4 แกนหลัก (4 Core)

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ จ านวน 1 หน่วย

ลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

๓๕ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอม จ านวน  1 เคร่ือง มีคอมพวิเตอร์พร้อม  -  - 22,000 22,000 22,000 กองช่าง

พิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้งาน

1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

๓๖ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิว จ านวน 1 เคร่ือง มีคอมพวิเตอร์พร้อมใช้งาน  -  - 22,000  -  - กองสาธารณสุข

เตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1จัดหาเคร่ืองพิวเตอร์

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

๓๗ ค่าคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง

จ านวน 1 ชุด 1 ชุด ใหม้ีความพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

(ราคาตามมาตรฐานกระ ปฏบิติัหน้าที่

ทรวง ICT)

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ



๓๐๙

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๓๘ ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใน  - 22,000 22,000 22,000 22,000 กองสวัสดิการ

ส าหรับงานประมวลผล โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผลมหีน่วย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค การบริการประชาชน

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่  ส าหรับงานประมวลผลมีหน่วย

4 แกนหลัก (4 Core) ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า

จ านวน 1 หนJวย 4 แกนหลัก (4 Core)

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ จ านวน 1 หน่วย

ลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓๙ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  1 เคร่ือง มีคอมพวิเตอร์พร้อมใน  - 4,300 4,300 4,300 4,300  -ส านักปลัด

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก การปฏบิติัหน้าที่

(Ink Tank Printer) พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 1 เคร่ือง

40 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ จ านวน  1 เคร่ือง มีเคร่ืองพมิพแ์บบ  -  - 20,000 20,000 20,000 กองช่าง

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (A3) ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ฉีดหมึก

(Ink Tank Priner) (A3) (Ink Tank Priner) ถังหมึกพิมพ์ (A3) (Ink Tank Priner) พร้อมใช้งาน

๔๑ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก  -  - 4,300  -  - กองสาธารณสุข

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง พร้อมใช้งาน

(Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer) ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



๓๑๐

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๔๒ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์แบบ จ านวน ๑ โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 กอง

หมึก/สี ฉีดหมึก/สี จ านวน 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ใหม้ีความพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

(ราคาตามมาตรฐานกระ (ราคมตามมาตรฐานกระ ปฏบิติัหน้าที่

ทรวง ICT) ทรวง ICT)

๔๓ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง จ านวน 1 โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใน  - 5,000 5,000 5,000 5,000 กองคลัง

ไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ือง การบริการประชาชน
ขนาด 800 VA

๔๔ ค่าเคร่ืองส ารองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองส ารองไฟ  -  - 2,500 2,500 2,500 กองช่าง

ขนาด 800 VA ขนาด 800 VA เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด 800 VA พร้อมใช้งาน

๔๕ ค่าเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองส ารองไฟพร้อม  -  - 2,500  -  - กองสาธารณสุข

800 VA ขนาด 800 VA จัดหาเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA ช้งาน

๔๖ ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารองไฟฟ้า 1 เคร่ือง มีวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200  

จ านวน 1 ชุด ใหม้ีความพร้อมในการ สวสัดิการสังคม

(ราคาตามมาตรฐานกระ ปฏบิติัหน้าที่

ทรวง ICT)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์



๓๑๑

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

๔๗ จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้าแบบ เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัดกิจ จ านวน 1 โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000   -กอง

ธรรมดาขนาด15 กิโลกรัม กรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัดกิจ ใหม้ีความพร้อมในการ การศึกษาฯ

จ านวน 4 เคร่ือง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการเรียนการสอน ปฏบิติัหน้าที่

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔๘ จัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัด จ านวน 1 โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000   -กอง

ขนาด 40 นิ้ว จ านวน กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัด ใหม้ีความพร้อมในการ การศึกษาฯ

 4 เคร่ือง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการเรียนการสอน ปฏบิติัหน้าที่

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔๙ จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัด จ านวน 1 โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000   -กอง

คิวบิกฟุต จ านวน4 เคร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นส่ือในการจัด ใหม้ีความพร้อมในการ การศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการเรียนการสอน ปฏบิติัหน้าที่

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕๐ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง 1.มีน้ าด่ืมไวบ้ริการประชา -  - 25,100 25,100 25,100 ส านักปลัด

แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก ท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบต่อท่อ เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น ชนที่มาติดต่อราชการ

ขนาด 2 ก๊อก แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)



๓๑๒

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

๕๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจ่ายเป็นค่ารถสามล้อเคร่ือง จ านวน ๑ โครงการ มียานพาหนะไวพ้ร้อม 40,000  -  -  -  -  -กอง

ขนส่ง (ซาเล้ง) รถสามล้อเคร่ือง(ซาเล้ง) ในการปฏบิติังาน สาธารณสุขฯ

๕๒ จัดซ้ือรถโดยสารขนาด เพื่อใช้อ านวยความสะดวก จ านวน ๑ โครงการ มียานพาหนะไวพ้ร้อม 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000   -กอง

12 ที่นั่ง ไม่ต่ ากว่า ในการเดินทางปฏิบัติงาน ในการปฏบิติังาน การศึกษาฯ

2,400 ซีซี นอกส านักงาน

๕๓ ค่าจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ จ านวน 1 คัน 1.เพื่อรองการการปฏบิติั -  - 1,290,000 1,290,000 1,290,000 ส านักปลัด

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า ตรวจการณ์ รถยนต์ตรวจการณ์ ด้านการปอ้งกันภยัในชุมชน

กว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า 2.เพื่อเตรียมความพร้อม

เคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า กว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง กว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง ในการใหบ้ริการประชาชน

110กิโลวัตต์เคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า เคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า ในพื้นที่

ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 110กิโลวัตต์เคร่ืองยนต์ 110กิโลวัตต์เคร่ืองยนต์ดีเซล 3.มีรถใช้ในการปฏบิติังาน

ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ การติดต่อราชการได้รวด

เร็วยิ่งขึ้น

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา



๓๑๓

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๔ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถ จ านวน 1 คัน 1.เพื่อเตรียมความพร้อม - 868,000 868,000 868,000 868,000 ส านักปลัด

ขนาด 1 ตัน บรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ในการใหบ้ริการประชาชน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ในพื้นที่

กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง 2.มีรถใช้ในการปฏบิติังาน

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 การติดต่อราชการได้รวด

110 กิโลวัตต์ 110 กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล เร็วยิ่งขึ้น

เคร่ืองยนต์ดีเซล เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ

แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบดับเบิ้ลแค็บ

๕๕ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 1 คัน 1.เพื่อเตรียมความพร้อม -  - 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ส านักปลัด

ปริมาตรกระบอกสูบ รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ในการใหบ้ริการประชาชน

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ปริมาตรกระบอกสูบ ปริมาตรกระบอกสูบ ในพื้นที่

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 2.มีรถใช้ในการปฏบิติังาน

ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด การติดต่อราชการได้รวด

ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ เร็วยิ่งขึ้น

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ



๓๑๔

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๖ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน 1 คัน 1.เพื่อเตรียมความพร้อม - 868,000 868,000 868,000 868,000 กองสวัสดิการ

ขนาด 1 ตัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาด 1 ตัน ในการใหบ้ริการประชาชน สังคม

ปริมาตรกระบอกสูบ ปริมาตรกระบอกสูบ ปริมาตรกระบอกสูบ ในพื้นที่

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 2.มีรถใช้ในการปฏบิติังาน

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด การติดต่อราชการได้รวด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เร็วยิ่งขึ้น

ขับเคล่ือน 2 ล้อ ขับเคล่ือน 2 ล้อ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบดับเบิ้ลแค็บ

๕๗ ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 โครงการ มีอุปกรณ์พร้อมใน  -  - 40,800  -  - กองคลัง

ขนาด 110 ซีซี ขนาด 110 ซีซี รถจักรยานยนต์ การปฏบิติังาน

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ขนาด 110 ซีซี

ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

๕๘ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ จ านวน 1 คัน ประชาชนได้รับการ  -  - 5,300,000 5,300,000 5,300,000 ส านักปลัด

ดับเพลิง ขนาดบรรจุ บรรทุกน้ าดับเพลิง ขนาดความจุ รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง ช่วยเหลือได้ทนัทว่งที

12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร และรถเพยีงพอในการ

จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก ชนิด 10 ล้อ ใหบ้ริการประชาชน

ไม่มีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๓

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ



๓๑๕

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

 (ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๙ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก จ านวน 1 คัน ประชาชนได้รับการช่วย  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองช่าง

(ดีเซล) ติดต้ังเครนไฮโดรลิค 6 ล้อ(ดีเซล) ติดต้ังเครนไฮโดรลิค รถบรรทุก 6 ล้อ (ดีเซล) เหลือได้ทนัทว่งทแีละรถ

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูง  ติดต้ังเครนไฮโดรลิค เพยีงพอในการใหบ้ริการ

สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ก าลังแรง พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายก ประชาชน

ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร

150 แรงม้า เคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า

ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ สูบ 4 จังหวะเกียร์ เป็นแบบกระ 150 แรงม้า เคร่ืองยนต์

4 จังหวะ เกียร์เป็นแบบ ปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 

กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 4 จังหวะ เกียร์เป็นแบบ

1 เกียร์ สามารถรับน้ าหนัก สามารถรับน้ าหนักบรรทุก กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า

บรรทุก (G.V.W.)ไม่น้อยกว่า (G.V.W.)ไม่น้อยกว่า 7,000 1 เกียร์ สามารถรับน้ าหนัก

7,000 กิโลกรัม กิโลกรัม บรรทุก (G.V.W.)ไม่น้อยกว่า

7,000 กิโลกรัม

รวม จ านวน ๕๙ โครงการ 3,623,500    6,122,900    17,492,200        17,366,800        17,342,900        

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๓



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบดัวย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (20 คะแนน) 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  (20 คะแนน) 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององคป์กครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10 คะแนน) 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10 คะแนน) 
(4) วิสัยทัศน์  (5 คะแนน) 
(5) กลยุทธ์  (5 คะแนน) 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5 คะแนน) 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
(8) แผนงาน  (5 คะแนน) 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5 คะแนน) 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  (10 คะแนน) 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  (10 คะแนน) 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  (10 คะแนน) 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5 คะแนน) 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5 คะแนน) 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
(5 คะแนน) 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5 คะแนน) 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   (5 คะแนน) 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   (5 คะแนน) 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5 คะแนน) 
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(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  (5 คะแนน) 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5 คะแนน) 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5 คะแนน) 
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5 คะแนน) 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5 คะแนน) 
   คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  (20 คะแนน) 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (15 คะแนน) 
  3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (65 คะแนน) 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10 คะแนน) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10 คะแนน) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5 คะแนน) 
   3.5 กลยุทธ์  ( 5 คะแนน) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5 คะแนน) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
   3.8 แผนงาน (5 คะแนน) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5 คะแนน) 
     
4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2651 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก 
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  

3) พ.ศ.2561   
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “5” ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  
4.3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   -โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators) 
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton 

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System  

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ  

Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ  

(1) –(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
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-เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)  

เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
-ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
-วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
-ผลกระทบ (Impact) 

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์
ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้อ งมีการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงาน
ใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ 
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ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่ง
ในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่
ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น
นั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องใน
สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการ
แจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลา
ของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็น
ที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติย
ภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่
ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่
กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่ องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทาง 
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อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสาริกาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการ
อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

 
 
 
 



3๒๒ 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา จึงต้องเริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามา 
สอนภาษาอังกฤษ   โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะ
ในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น 

อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
  วัฒนธรรม 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การด้านสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนื่องจากมีหลายประเทศที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ต าบลช่องสาริกา จึงอาจถือ
ปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน 

ด้านสาธารณสุข ที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก  
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
สาเหตุที่เกิดจากคนไทย และชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีต าบลช่องสาริกา ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้ง 

โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก  จ านวนประชากรในพื้นที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นขยะ 
มลพิษจากเสียง ฝุ่น กลิ่นเหม็น น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพ่ือ 

พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง 

การประกอบชีพ   
 ในพ้ืนที่ต าบลช่องสาริกา  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงต้องเร่งพัฒนา

ผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 
 6. ยุทธศาสตร์ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่า
ฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ 
ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 


